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pääkirjoitus

Vapaaehtoinen kadetti
Nykyisen kaupungistumisen, kiireiden ja rahan
maailmassa täytyy pysähtyä miettimään, mitä
kaikkea hyötyä vapaaehtoistyöstä voikaan olla.
Kadettikoulussa moni asia vapaa-ajan urheiluun,
tapahtumiin ja opiskelijatoimintaan liittyen jäisi tekemättä ilman kadettien vapaa-ajalla uhraamaansa aikaa. Kadettiaikana on lähes mahdotonta
välttyä ylimääräisiltä tehtäviltä, halusipa niitä tai
ei.

Oman lisätaakkansa tuo pitkin kouluaikaa järjestetyt kadettien salaiset perinnetehtävät ja –tapahtumat, joiden järjestäminen on täysin kadettien
harteilla.

Tasavallan presidentti, ylipäällikkö Sauli Niinistö
isännöi tänä vuonna Linnan juhlia vapaaehtoistyön teeman merkeissä. Kadeteistakin osa pääsi
juhlistamaan tilaisuutta paikan päälle - osittain
vapaaehtoisesti. Toivottavasti teema kantaa
myös tulevaisuudessakin!
Kalpa-lehden päätoimittaja
Kadetti				Joona Haataja

Myös käsissäsi pitelemääsi Kalpa-lehteä julkaistaan täysin vapaaehtoispohjalta. Kalpa ei ole pelkästään päätoimittajan työn tulos, vaan artikkelit
syntyvät suurimmalta osin eri vuosikurssien kadettien kynästä.

Yksi osa kadettien kurssihenkeä onkin tämä vapaa-ajalla nähty vaiva ja uhrautuminen yhteisten
asioiden puolesta. Varsinkin ensimmäisenä opiskeluvuotena ajankäyttö muodostuu haasteelliseksi, kun päässä pyörii lisäksi virkamiesruotsi, koulun kirjoitustyöt ja matematiikan kaavat. Toinen
opiskeluvuosi antaa kuitenkin enemmän vapauksia, vaikka opiskeluiden parissa vietetään ilta jos
toinenkin.
Varusmiesaikanani RUK:ssa olin oppilaskunnassa tiedotusjaoston puheenjohtaja. Kokemus vei
monet iltavapaat töiden takia, mutta oli sitäkin
antoisampaa. Olin myös tämän vuoden keväällä
järjestämässä kurssimme sarkajuhlaa, jotka ovat
yhdet kouluajan hienoimmista juhlista. Nyt jatkan
vapaaehtoistehtävässä Kalpa-lehden päätoimittajana.
Mikä saa nuoren miehen uhraamaan osan vapaaajastaan? Myönnän, että joskus motivaatio on ollut
koetuksella, mutta lopussa palkinto on häämöttänyt vähintäänkin ikimuistoisena kokemuksena.
Yhteisiin ponnistuksiin on kannattanut osallistua.
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UUSI KADETTIKOULUN JOHTAJA

UUDISTUS JA
UPSEERIKOULUTUS
Kadettikoulun johtaja, eversti Pertti Posti

Otan Kadettikoulun johtajan
tehtävät vastaan muutosten keskellä, kuten niin monet edeltäjänikin. Muutos on pysyvää ja sen
nopeus tuntuu vain kasvavan.
Upseerikoulutuksen on kyettävä
näihin muutoksiin reagoimaan ja
sopeutumaan, vaikka vaikutukset
kentällä näkyvät vasta aikojen
päästä. Toki upseerin peruskoulutuksen tulee antaa myös ajan
hammasta kestävä perusta upseerin uralle. Vakaa perusta luo
kyvyn toimia myös muuttuneissa
tilanteissa.
Olen työskennellyt viimeiset vuodet Pääesikunnassa
puolustusvoimauudistuksen valmistelun ja operatiivisen suunnittelun parissa. Uskon, että
minulla on hyvä käsitys siitä,
millaisia taitoja ja osaamista
nuorilta upseereilta lähitulevaisuudessa vaaditaan. Pyrinkin tässä kirjoituksessa valottamaan
näkemyksiäni upseerikoulutuksen kehittämisen suunnasta.

Muutokset vaikuttavat
ruohonjuuritasolla
Muutamien viikkojen kuluttua
voimaan astuva puolustusvoima-
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uudistus asettaa osaltaan vaatimuksia upseerien osaamiselle.
Vaikka uudistuksen voimakkain muutos kohdistuu alueesikuntiin ja sotilaslaitoksiin,
muutosten taustalla olevilla tavoitteilla on suoria vaikutuksia
nuortenkin upseerien työsarkaan
joukko-osastoissa. Puolustusvoimauudistuksen päämääränä
on varmistaa Puolustusvoimien
kyky tehtäviensä toteuttamiseen
tulevinakin vuosina. Tämä edellyttää toiminnan tason nostamista erityisesti kertausharjoituksia
lisäämällä ja varusmieskoulutuksen taso ylläpitämällä. Erityisesti
kertausharjoitusten
lisääntyminen ensi vuodesta
alkaen tuo nuorille upseereille uusia haasteita. Kuinka isoja
kertausharjoituksia järjestetään
ja miten reserviläisten kanssa
toimitaan hyvän koulutustuloksen saavuttamiseksi.

”Olemme hereillä,
valmiita ja kykeneviä”
Lähivuosien ehkä näkyvin muutos nuorten upseerien työtehtävissä on valmiuden kehittäminen.
Muutokset maailmantilanteessa
ja toimintaympäristössä myös
lähialueella on voimakasta.
Muutokset poliittis-strategisella
tasolla vaikuttavat yllättävän

nopeasti myös ruohonjuuritason toimijoiden työhön. Sillä
tasollahan pääosa valmistuvista
upseereista toimii riippumatta
tieteellisten opintojen suunnasta tai laajuudesta. Toivottavasti
näin on.
Puolustusvoimain komentaja on pitämissään puheissa
tuonut esille kolme keskeistä vaatimusta puolustusvoimille jotka
voidaan tulkita samalla lupauksiksi Suomen kansalle. ”Olemme
hereillä, olemme valmiita ja kykenemme tehtäviimme”. Nämä
komentajan sanat asettavat näkemykseni mukaan seuraavia
vaatimuksia upseerikoulutukselle. Meidän tulee kyetä kouluttamaan osaamiselta ja taidoiltaan
nykyistä valmiimpia upseereita
joukkoihin.
Nuoren upseerin tulee kyetä ottamaan täysi vastuu
omasta joukostaan niin johtamisen kuin kouluttamisen osalta
ensimmäisestä työpäivästä alkaen. Emme voi laskea sen varaan, että työssä oppimiseen on
aina aikaa. Lisääntyvät harjoitusmäärät ja kertausharjoitukset
eivät mahdollista perusyksiköt
kokeneen henkilöstön sitomista
nuoren upseerin opettajaksi ja
perään katsojaksi. Tämä on myös
kentän toive.
Toinen upseerikoulutuksen kehittämisalue on sodan

ajan tehtävien edellyttämien
taitojen osaaminen. Niissä vaihteluväli opintosuunnasta riippuen on laaja, mutta yhteinen
nimittäjäkin löytyy. Osaan itse,
osaan kouluttaa asiat joukolleni ja osaan johtaa joukkoani.
Enempää ei välttämättä tarvita,
mutta noissakin kolmessa asiassa
savottaa riittää. On selvää, että
henkilökohtaisia taitoja ei kurssin aikana kyetä harjoituttamaan
riittävästi. Tässä pätee jääkiekosta tuttu teesi: Ei se ratkaise mitä
teet harjoituksissa, vaan se mitä
teet ulkojäillä ja vanerilevyllä.
Kovin paljon puhutaan
tenteistä, kirjojen pänttäämisestä ja laajasti sivistävistä opinnoista. Kovin mielelläni näkisin
kadetteja ”pänttäämässä” myös
sotilastaitoja iltasella vaikkapa
liikunnan, kamppailun, pelien ja
yhteishengen luomisen merkeissä. Panssarivaunua tai Hornettia
ei saa illaksi kuitille, mutta paljon voi tehdä itse sotilaan perustaitojen kehittämiseksi.

Huono johtajuus
maksetaan verellä
Taktiikan ja johtamistaidon
opetuksessa näen veteen piirretyn viivan haasteen. Toimittaessa joukkue - komppania tasolla,
kyse on ehkä enemmän taistelutekniikasta kuin taktiikasta. Toki
upseerille tulee opettaa taktisen
ajattelun perusta kurssin aikana, mutta käytännössä kyse on
kuitenkin kyvystä johtaa tehtävän edellyttämät toimenpiteet.
Tässä asiassa tulee taktiikan ja
johtamistaidon opetuksen tehdä
saumatonta yhteistyötä. Omat
havaintoni taisteluosaston komentajana ja pääkouluttajana
harjoituksissa tukevat tätä.

Maasotakoulun 25-vuotisjuhla Santahaminassa vuonna 1944. Eversti
Salmio jakaa kadettialikersantin nauhat. Kuva: SA-kuva.

Nuoret upseerit osaavat
kyllä suunnitella joukkonsa toiminnan ja tietävät sen taktiset
käyttöperiaatteet. Mutta sitten
kun pitäisi saada se joukko vaikuttamaan oikeassa paikassa
oikeaan aikaa, pimeällä, räntäsateessa, väsyneenä jne... No tekemällä oppii, mutta kurssilla pitää
antaa työkalut. Tositilanteessa ei
osaamattomuuteen kuitenkaan
ole varaa. Huono johtaminen
maksetaan valitettavasti usein
verellä.

Upseeri 24/7
Kolmas osa-alue ei ole aikojen saatossa juurikaan muuttunut. Upseerin odotetaan
olevan upseeri 24/7. Sitä odottavat esimiehet, yhteistyökumppanit ja Suomen kansa.
Upseerien odotetaan edustavan etulinjassa sitä instituutiota, johon Suomen kansa voi
luottaa vaikeimmassakin tätä
maata kohtaavassa tilanteessa.

Luottamus Puolustusvoimiin
ja upseereihin on tällä hetkellä
hyvällä tasolla. Maanpuolustuskorkeakoulun vaaliman upseerikasvatuksen päämääränä
on, että tämä luottamus ja kuva
upseerista säilyy myös tulevaisuudessa. Tässä asiassa emme
voi lipsua, emmekä olla lepsuja.
Asiaa ei varmaan ole tarvetta
perustella enempää.
Näillä ajatuksilla lähden hoitamaan omaa osuuttani upseerikoulutuksen polulla.
Nähtäväksi jää miten kykenen
käytännössä näitä asioita edistämään. Siitä kirjoittelen sitten
ehkä seuraavissa lehdissä. Jos
jotenkin pitää paketoida ajatuksia, se ilmenee ehkä parhaiten jo
muinaisten Roomalaisen arvostamissa ominaisuuksissa. ”Voima
ja kunnia”. Kun nämä ymmärtää
laajassa merkityksessä, se kiteyttänee sen mitä olen tässä kirjoituksessa pyrkinyt kertomaan.
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MATKAKERTOMUS - ITÄMERELTÄ YHDYSVALTOIHIN

Ainutkertainen kesäloma

USS Oscar Austinilla
Teksti: Kadettiylikersantti Markus Niemi, 82. merikadettikurssi

Kevät oli jo pitkällä ja odotettu kesäloma lähestyi. Yhtäkkiä
toukokuun
lopulla
laivasto-opintosuunnan johtaja
ilmoitti kuitenkin kurssillemme mahdollisuudesta lähteä
kadettien kesäloman aikana järjestettävälle
kaksiviikkoiselle
opintomatkalle Yhdysvaltain laivaston alukselle. Matka olisi osa
Yhdysvaltain laivaston MIDN
Exchange -ohjelmaa, joka nimensä mukaisesti tarkoittaa
merikadettien vaihto-ohjelmaa.
Suomesta matkalle lähti kaksi
kadettia. Kaksi viikkoa myöhemmin kyseltäessä sitovia ilmoittautumisia kerrottiin matkan
arvioidun keston muuttuneen
noin viideksi viikoksi. Matkan
määränpää, samoin kuin lähtöja paluupäivä, eivät olleet tällöin
vielä tiedossamme, sillä operaatioturvallisuuden varmistamiseksi ei alukselta haluttu antaa
tietoa matkareitistä. Huolimatta
epätietoisuudestamme sekä tiedosta, että matkaan kuluisi koko
kesälomamme, oli päätös ilmoittautua vapaaehtoiseksi tehty
nopeasti. Vastaavaa tilaisuutta
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Kuvat: US Navy ja Markus Niemi

emme tulisi tulevaisuudessa saamaan välttämättä koskaan.
Viikko vapaaehtoiseksi
ilmoittautumisen jälkeen kurssinjohtajamme ilmoitti, että
meidät on valittu lähtemään
matkalle, joka alkaisi juhannuksen jälkeisenä sunnuntaina.
Lensimme tuolloin Helsingistä
Hampuriin, josta matkustimme

edelleen linja-autolla Kieliin,
jossa alus olisi kiinnitettynä.
Paluusuunnitelmaamme kuului
lentää Norfolkista 28. heinäkuuta takaisin Suomeen. Suunnitelmien mukaan matkamme
aluksella kulkisi väliä Itämeri –
Atlantti – Yhdysvallat ja kestäisi
37 päivää. Seuraavaksi alukselta
otettiin meihin sähköpostitse

Kadettiylikersantti Markus Niemi osallistui kuukauden mittaiselle opiskelijamatkalle Yhdysvaltain laivaston USS Oscar Austinin mukana.

yhteyttä. Keskustelimme muun
muassa kadettien koulutustaustasta sekä kiinnostuksen kohteista. Silloin meille selvisi myös,
että alus, jolle tulisimme Kielissä
nousemaan, oli Arleigh Burke
-luokan hävittäjä, USS Oscar
Austin.
Maanantaina iltapäivällä
tapasimme Kielin rautatieasemalla meitä vastaan lähetetyt
kolme nuorta upseeria. Alukselle
päästyämme veimme matkatavaramme skanssiin ja saimme
pikaisen perehdytyksen aluksella
kulkemiseen. USS Oscar Austin
oli palannut juuri Baltops-harjoituksesta ja alukselta oli juuri
poistunut kaksi norjalaista kadettia.

Ensimmäinen
reittitarkastelu
”Reveille, Reveille, Reveille”
– kuului aluksen kaiutinjärjes-

telmästä ensimmäisen herätyksemme merkiksi. Illalla tyhjältä
vaikuttanut pimeä majoitustila
näyttäytyi nyt, sekä kirjaimellisesti, että kuvainnollisesti, aivan
eri valossa. Herätyksen jälkeen
odotimme saavamme esimerkiksi perusteellisemman esittelykierroksen tai oppitunnin
Yhdysvaltain laivaston aluksella
palvelemisesta. Alkuun olimme
kuitenkin täysin oman aloitteellisuutemme varassa. Ensimmäisenä aamuna aluksen
päiväohjelmaan oli merkitty reittitarkastelu (navigation brief ).
Reittitarkasteluissa
käytiin aina läpi ”Operational
Sequencing Systems”:n mukaiset toimenpiteet tiettyihin
ongelmatilanteisiin
liittyen.
Esimerkiksi hätäohjaukseen ja
hätäankkurointiin liittyvät toimenpiteet kerrattiin joka kerta.
Kiinnityksessä ja irrotuksessa oli
mukana suuri osa aluksen henkilöstöstä ja hälytyksen aikana

täytettävien asemien määrä oli
valtava. Reittitarkastelun jälkeen
suuntasimme ohjaamoon seuraamaan irrotusta. Eniten ensimmäisessä irrotuksessa ihmetytti
ohjailuryhmän suuri koko: kaksi
ruorimiestä, kaksi konekäskyn
välittäjää, useita tähystäjiä, tutkamittaaja, laivapäiväkirjan täyttäjä
ja liuta muita henkilöitä, joiden
tehtävänkuva jäi vielä tuolloin
meille epäselväksi. Ohjailijan
vastuu ja tehtävät olivat vähäisempiä, kuin mihin olimme itse
tottuneet. Ohjailija ei koskenut
itse mihinkään aluksen hallintalaitteista, vaan ruorimies ohjasi
hänen komentojensa mukaan ja
konekäskynvälittäjä käytti konekäskynvälittimiä. Nuorempi
vahtiupseeri tai vahtipäällikkö
päätti esimerkiksi mahdollisista
väistöliikkeistä ja ohjailija toimi
ikään kuin välikätenä vahtipäällikön ja hallintalaitteita käyttävän miehistön välissä.

USS Oscar Austin Atlantin valtamerellä. U.S. Navy photo, Mass Communication Specialist Seaman Apprentice
Matthew D. Williams
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MATKAKERTOMUS - ITÄMERELTÄ YHDYSVALTOIHIN
Majoitus kuin simpuilla,
ruokailu kuin päälliköllä
Irrotuksen jälkeen oli lounasaika. Koko matkan ajan vierailimme kolmesti päivässä aluksen
upseerimessissä. Ruoka valittiin
useasta eri vaihtoehdosta ja se
tarjoiltiin pöytään. Myös likaiset
astiat kerättiin pois edestämme lopetettuamme ruokailun.
Keskoskadetteina olimme siis
hämmentyneitä kuin alokkaat,
majoituimme kuin simput koulutuspurjehduksella, mutta ruokailimme kuin aluksen päällikkö.
24 hengen skanssissa
korostuivat sota-aluksen askeettiset piirteet. Arleigh Burke
-luokan hävittäjissä on valtava
miehistö, mutta rajallisesti tilaa. Suurimmissa skansseissa
majoittui yli puolisataa ihmistä.
Punkkien verhoja koristi “Federal prison industries” -merkinnät
ja noin 40cm tila patjan pinnasta
yllä olevaan punkkaan oli varmistamassa klaustrofobisten ja
ylipainoisten jäämisen rannalle.
“Kohdin ei ole koskaan” -sanonta tuntui pitävän paikkansa
skanssin lämpötilan suhteen.
Alkumatkasta olisi melkein kieli
juuttunut metallipintaa nuolaistessa kiinni, kun loppumatkasta
taas koti-ikäväämme skanssissa
oli helpottamassa saunankaltaiset olosuhteet. Skanssin pienestä
koosta johtuen siellä ei palveluksen ulkopuolella juuri aikaa
vietetty. Skanssin ulkopuolella
rappusten alla oleva tila oli iltapäivisin tutkielmaansa kirjoittavien pohjoismaalaisten kadettien
täyttämä ja se sai nimekseen
“Scandinavian lounge”.
Upseerit
majoittuivat
aluksella pääsääntöisesti kahden
tai kolmen hengen skansseissa
edellyttäen, että takinrinnasta
löytyvät pintasodankäyntipätevyyden osoittavat siivet. “Surface warfare officer” -pinssi
osoittaa kantajansa olevan kykenevä hoitamaan pintasodankäyntiupseerin tehtävät millä

10

Elektroniikkateknikko Scott Hallahan opastaa Tallinnassa koululaisia USS
Oscar Austinin kannella. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class DJ Revell.

tahansa Yhdysvaltojen laivaston
aluksella. Pääseminen hytteihin
toimikin kannustimena pätevöitymiseen. Tämän pätevyyden
saaminen kestää aluksella tyypillisesti noin puolitoista vuotta.

Itämeri
Pentagonista oli saapunut USS
Oscar Austinille Kielissä kuudennen laivueen komentajan
neuvonantaja, Victoria. Hänen
tehtävänä oli avustaa aluksen
päällikköä tulevissa tapaamisissa Baltian-maiden edustajien

kanssa. Victoria lähti alukselta
Puolassa, mutta tahtoi ennen
lähtöään pitää aluksen miehistölle lyhyen esityksen ja keskustelutilaisuuden USS Oscar
Austinin tehtävistä ja merkityksestä Itämerellä. Oscar Austinin
tehtäviin kuului muun muassa
näyttää Itämeren NATO-maille
Yhdysvaltojen läsnäoloa Euroopassa Ukrainan kiristyneen
tilanteen aikana. AEGIS-hävittäjän läsnäolo Itämerellä oli
merkittävä, koska se toi mukanaan samankaltaista suorituskykyä kuin Naton maalle kaavaillut

ohjuspuolustusjärjestelmät. Liettuassa ei ole muutamaan vuoteen
käynyt Yhdysvaltalaisia aluksia,
joten vierailut Baltian-maissa
olivat merkittäviä ja näkyivät televisiouutisissa.

Koko alus tärisi 30
solmun vauhdissa
Ensimmäinen kaksi päivää kestävä merimatka Tallinaan sujui
nopeasti. Matkalla muun muassa
operoitiin aluksen helikopterilla
ja testattiin aluksen järjestelmiä
suurimmalla mahdollisella matkanopeudella. Vastaavaa nopeutta sen kokoluokan aluksella
emme olleet ennen kokeneet.
Koko alus tärisi, kun lukema
lokin näytöllä näytti yli 30 solmua. Merimatkan aikana osallistuimme
tilannekatsauksiin
ja kävimme usein seuraamassa
toimintaa ohjaamossa. Pitkää
viisiviikkoista matkaa silmällä
pitäen aloitimme myös fyysisen
kunnon ylläpitämisen käyttämällä hyödyksi aluksen kuntosalia ja aerobisen liikunnan tilaa.
Pyynnöstämme meille avattiin
tunnukset aluksen tietokonejärjestelmään, josta löytyikin
luettavaksi todella suuri määrä
alusta ja laivuetta koskevaa tietoa. Baltops 2014 –kansiossa tutustuimme harjoitukseen, johon
emme tänä vuonna päässeet itse
osallistumaan.
Irrotettuamme Tallinnasta oli edessä lyhyt vuorokauden pituinen merimatka Riikaan.
Matkalla ohjelmassa oli muun
muassa useita helikopteriharjoituksia. Arleigh burke –luokan
hävittäjät kykenevät kantamaan
mukanaan kaksi MH-60 -helikopteria. Helikoptereita käytetään pääosin vedenalaiseen
valvontaan sekä pintavalvontaan.
Helikopterien henkilöstö harjoitteli viikoittain useita kertoja erilaisia tehtäviä. Tavallisin
lento-operaatio oli lentää aluksen
pintavalvontasensoreiden
äärikantamalle ja helikopterin

sensoreita hyväksikäyttäen ulottaa tunnistettu meritilannekuva
kauemmaksi. Helikopterin sensoreiden tieto välittyy aluksen
taistelukeskukseen reaaliajassa.
Pääsimme seuraamaan lähdön
valmisteluja peräkannella sekä
valvomaan helikopterin nousua
ja laskeutumista lennonjohtotilasta.
Tallinnasta irrottamista
seurannut viikko kului satamavierailujen parissa. Vierailuja
teimme Tallinnan ja Riikan lisäksi Gdyniaan ja Klaipedaan.
Lyhyille vierailujen välisille
merimatkoille ei ollut suunniteltu juurikaan ohjelmaa, sillä
suurin osa henkilöstön ajasta
kului erilaisten diplomaattisten tapaamisten valmisteluihin.
Aina ennen kiinnitystä, sekä
irrotuksen jälkeen olimme seuraamassa ohjaamossa. Puolan,
Latvian ja Liettuan tärkeimmät
laivastotukikohdat
sijaitsivat
vierailemissamme kaupungeissa ja onkin todennäköistä, että
johonkin näistä satamista tulisimme kiinnittämään myöhemmin uramme aikana. Tällöin
reittitarkasteluissa ja ohjaamossa muodostetusta vähäisestäkin
paikallistuntemuksesta voi olla
hyötyä tulevaisuudessa.

Itsenäisyyspäivän
viettoa karaokella
Kiinnitysten jälkeen ohjelmassa oli yleensä alusesittelyä sekä
vastaanottotilaisuus
aluksen
peräkannella. Tilaisuudet huipentuisivat Klaipedassa Yhdysvaltain
itsenäisyyspäivänä
järjestettyyn suureen vastaanottoon, jonne oli odotettavissa
saapuvan hyvin korkea-arvoisia
vieraita. Satamissa myös me kadetit vietimme suurimman osan
ajasta maissa tutustuen Itämeren
satamakaupunkeihin ja keräten
energiaa ensimmäiseen Atlantin
ylitykseemme.
Klaipedasta irrotuksen
jälkeen aluksen päällikkö päätti

antaa koko aluksen miehistön
edelleen levätä ja käski pyhäaikataulun noudatettavaksi kahtena seuraavana päivänä. Samalla
aluksen miehistö sai mahdollisuuden juhlistaa Yhdysvaltain
itsenäisyyspäivää. Juhlamenoihin
kuului Steel beach, eli peräkannella järjestetty grillijuhla, sekä
kakunleikkuutilaisuus messissä.
Tämän jälkeen ilta messissä jatkui karaoken merkeissä.

Tanskan salmet – Azorit
– Atlantin ylitys
“Attention to the pilot house, this is midshipman Niemi, I
have the conn”
Paluumatkalla kadetit
sijoitettiin osaksi laivan vahtikiertoa. Aluksen ensimmäisen
upseerin kanssa laadittiin suunnitelma, jonka mukaisesti kadetit tulisivat ajamaan merivahtia
kahdesti päivässä kolme tuntia
kerrallaan. Tämän lisäksi tavoitteena oli tutustuttaa kadetteja
aluksen eri erikoisalojen toimintoihin erikoisalaupseerien ja spesialistien toimesta.
Merivahtia pääsimme
ajamaan muun muassa Tanskan
salmissa ja Englannin kanaalissa.
Biskajanlahdella aluksella suoritettiin
laivatykkiammunnat.
Aseina olivat aluksen 127mm
laivatykki sekä Phalanx CIWS
-omasuojaasejärjestelmä. Pääsimme seuraamaan ammuntoja varsin läheltä, sillä ohjaamon
siiveltä oli etäisyys Phalanxin
piippuihin vain joitain metrejä.
Sijoittumisemme aseen etualalle
noin 45 astetta sivuun piippulinjasta tuntui todella erikoiselta, mutta oli aseen mekaanisten
rajoittimien takia kuulemma
turvallista. Ammunnoissa ammuttiin kolme viiden laukauksen
sarjaa laivatykillä ja kolme sarjaa omasuoja-asejärjestelmällä.
Keskuksessa emme valitettavasti päässeet ammuntoja seuraamaan.
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Atlantin ylityksen aikana pääsimme osallistumaan myös pistoolin
käsittelykoulutukseen.
Koska prioriteettina oli ammuttaa aluksen henkilöstölle
ampumataidon ylläpitämiseen
tarvittavat testit ja aikaa ammuntojen järjestämiseen oli vain
rajallisesti, emme valitettavasti
päässeet osallistumaan pistoolilla kovapanosvaiheeseen. Tämä ei
kuitenkaan harmittanut kauaa,
sillä seuraavana päivänä osallistuimme raskaalla 50-kaliiberin
konekiväärillä
suoritettuihin
ammuntoihin. Lähes sata vuotta
sitten suunniteltua asetta ei ollut
aivan yhtä yksinkertaista käsitellä kuin Merivoimien käytössä
olevaa laivakonekivääriä. Esimerkiksi aseen rungon ja piipun
välinen välys täytyi aina asettaa
ampumakuntoon tarkastamalla
se rakotulkin avulla. Toisaalta
ase oli varmatoiminen ja vakaa
ampua.
Atlantin ylityksen aikana sää oli hyvä eikä odottamaamme kovaa merenkäyntiä
tullut koskaan, joten aluksen
merenkulkuominaisuudet
jäivät siltä osin näkemättä. Pysähdyimme Azoreilla Ponta del
Gadassa, Sao Miguelin saarella,
täydentämässä polttoainetta ja
ruokaa. Upseerimessiin tuotiin
- kuin kiusaksi - lomaesitteitä
ja retkikarttoja saaresta, mutta
sitä lähemmäksi lomailua Azoreilla emme päässeet; maihinnousuluvan puuttuessa lyhyen
pysähdyksemme aikana kukaan
ei alukselta laituria kauemmas
päässyt. Laituri itsessään osoittautui kuitenkin nähtävyydeksi.
Ilmeisesti perinteenä on, että
kiinnittäessään Ponta Del Gadaan alukset maalaavat vaakunansa, tai vähintäänkin nimensä
ja kylkinumeronsa, sekä vierailupäivämääränsä laiturirakenteisiin merkiksi käynnistään.
Atlantin ylityksen aikana meille järjestettiin pyynnöstämme usean päivän aikana
tutustumiskierroksia aluksen eri
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Ammunnat CWIS-omasuojajärjestelmällä käynnissä. U.S. Navy photo by
Mass Communication Specialist 3rd Class DJ Revell

50-kaliiberin laivakonekivääriammunta ei jätä kylmäksi. Ase oli varmatoiminen ja vakaa ampua. U.S. Navy photo by Mass Communication
Specialist 3rd Class DJ Revell

USS Oscar Austin lähestyy Azoreiden Ponta Delgadan satamaa. Etuvasemmalla tanskalaiset kadetit vaaleissa laivastoasuissaan. U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class (SW) DJ Revell

alueisiin ja järjestelmiin. Kierrosten kohteina olivat muun muassa
taistelukeskus, aluksen viesti- ja
tutkajärjestelmät, asejärjestelmät
sekä huolto ja lääkintä. Esittelijöinä toimivat kyseisten
osa-alueiden erikoisosaajat ja
kerrallaan jopa tuntien pituisilla
kierroksilla saimme todella paljon yksityiskohtaista tietoa eri
järjestelmistä. Pääsimme esimerkiksi laitetilaan tarkastelemaan
aluksen SPY-etsintätutkan täysin elektronisesti ohjatun antennin rakennetta. Aseistuksessa
suurin ero Merivoimien aluksiin
oli laivatykin suurempi kaliiberi,
ohjusten lukumäärä ja laatu, sekä
tietenkin torpedoaseistus.

Upseerin arki Yhdysvaltain laivastossa
Matkan aikana keskustelimme
aluksen nuorten upseereiden
kanssa usein myös yleisesti elä-

mästä ja upseerin urasta laivastossa. Tiet laivastoupseeriksi
Yhdysvaltojen laivastossa ovat
monipuolisia. Teräksen ja tekniikan täyttämällä lavetilla suurin
osa upseereista oli insinööritutkinnon suorittaneita ja sitten
laivastoon hakeutuneita. Kansainvälistä politiikkaa opiskelleita upseereita oli aluksella vain
kaksi.
Selvänä erona palvelukseen Merivoimissa mainittakoon
komennukset
(deployments).
Vaikka välillä esimerkiksi väyläajojaksolla tai koulutuspurjehduksella ollessamme olemme
joutuneet olemaan useita viikkoja poissa kotoa ja läheistemme
luota, voimme todeta olevamme
Yhdysvaltaisiin kollegoihimme
verrattuna varsin onnellisessa
tilanteessa. Palvelus USS Oscar
Austinilla ja Suomen merivoimien taistelualuksilla on varsin
samankaltaista silloin, kun alus

on sijoitettu kotisatamaansa
Norfolkiin. Alus on usein esimerkiksi viikon satamassa, jonka
jälkeen seuraa harjoitus merellä.
Välillä harjoitukset kestävät pidempään kuin viikon, välillä vain
joitain päiviä.
Poikkeuksena ovat komennukset, joiden pituus vaihtelee yleensä kuudesta yhdeksään
kuukauteen. Alus saa komennuksen useammin kuin kerran
kahdessa vuodessa. Komennusten aikana ei miehistö juurikaan
vaihdu, eikä lomia juuri myönnetä usein. Tästä esimerkkinä
olivat neljä miehistön jäsentä,
joille syntyi lapsia matkan aikana. Vain yksi heistä pääsi lentämään kotiin vastasyntyneen
poikansa luokse. Tämän kaiken
tiedostaen ei vanhusvuoden koulutuspurjehduksella kehtaa ainakaan koti-ikävää valittaa.
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Fyysisen toimintakunnon ylläpitäminen on pitkällä merimatkalla tärkeää. Kuntoilutilojen rajallisuudesta johtuen pohjoismaalaiset kadetit tavattiin usein harjoittelemasta aluksen ulkokansilta. Kuvassa Tanskalaiset Ronni ja Lennart
yhdessä allekirjoittaneen (oik) kanssa aluksen ohjuskannella kuntoilemassa ja nauttimassa tyynestä kesäpäivästä
keskellä Atlantin valtamerta. Matkan jälkeen samat kadetit ottivat toisistaan mittaa Kotkassa merikadettipäivillä.

Mayport ja Norfolk
Matkamme toiseksi viimeinen
kiinnitys tehtiin Mayportin laivastotukikohtaan
Floridassa.
Mayportin oli kerrottu olevan
verrattain pieni tukikohta. Suomalaisen näkökulmasta katsottuna se vaikutti kuitenkin
pikemminkin pieneltä kaupungilta. Tukikohdassa sijaitsi maan
tavan mukaisesti laivastoyksiköiden ja niiden tukitoimintojen lisäksi myös huomattavan
suuri määrä vapaa-ajanviettoon
tarkoitettuja tiloja ja toimintoja. Esimerkkeinä mainittakoon tukikohdan henkilöstön
ja heidän vieraidensa käytössä oleva hiekkaranta ja hotelli,
uima-allasalue, kuntoilukeskus,
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golf-kenttä ja keilahalli. Tukikohta tukee sotilaita monella
tapaa taloudellisesti; esimerkiksi
ruoka ja polttoaine oli halvempaa ostaa tukikohdan sisältä
kuin ulkopuolelta. Tukikohdan
koko yllätti myös etäisyyksiltään.
Laiturilta, jonne aluksemme oli
kiinnitetty, käveli tukikohdan
keskustan palveluiden luokse yli
puoli tuntia. Amerikassa kaikki
siis on suurempaa. Mayportissa
ehdimme viettää yhden päivän,
jonka aikana hyödynsimme suurinta osaa edellä mainituista palveluista ja nautimme auringosta.
Seuraavana päivänä irrotimme
viimeistä kertaa ja suuntaisimme
kohti Norfolkia.
Norfolk, maailman suurin laivastotukikohta oli vai-

kuttava näky. Risteilijöitä ja
hävittäjiä vieri vieressä laituri
toisensa jälkeen. Sivuuttaessamme kolmea lentotukialusta meille konkretisoituivat toiminnan
mittasuhteet; yksittäisillä aluksilla työskenteli yhtä paljon miehistöä kuin koko Merivoimissa
yhteensä. Viimeisen kiinnityksen
jälkeen aikaisin lauantai-aamuna
alus autioitui henkilöstön poistuessa kotiin omaistensa pariin.
Alukselle jäi vain vahtihenkilöstö. Tanskalaiset kadetit jäivät
matkan jälkeen lomalle Yhdysvaltoihin ja vuokrasivat auton
tukikohdasta. Seuraavaksi lähdimme kaikki neljä pohjoismaalaista merikadettia matkalle
läheiseen rantakaupunkiin. Tuo
päivä oli meidän kesälomamme.
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HAAVEILETKO ALAN VAIHDOSTA?
Lähde ketjuyrittäjäksi.
Nyt se on helppoa - katso avoimet yrittäjäpaikat netissä.
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EBE ry:n puheenjohtaja

Yhteistyötä yli ainejärjestöjen
Teksti: Jenni Kosonen, EBE ry:n puheenjohtaja, Helsingin yliopisto

On pimeä ja sateinen ilta Helsingissä. Opiskelijat ovat palanneet kesän jäljiltä kaupunkiin ja
haalarikansa valtaa keskustan
katuja. Myös ebeläinen on kaivanut kaapista siniset haalarinsa ja
suuntaa opiskelukavereiden kanssa katsomaan, miten pienet fuksit
pärjäävät Conduksen järjestämissä fuksiaisissa. Vaan eipä tiennyt
ebeläinen kohtaavansa joukon
oliivinvihreisiin haalareihin sonnustautuneita herrasmiehiä, jotka
paremmin Kadettitoverikuntana
tunnetaan. Tuosta kohtaamisesta alkoikin Eben ja Kadettitoverikunnan antoisa yhteistyö, joka
huipentui Eben akateemisiin vuosijuhliin 24.10 Ostrobotnialla.
Kuka onkaan Ebe? Ebe ry on
Helsingin yliopistossa lastentarhanopettajiksi
opiskelevien ainejärjestö. Kuulumme
käyttäytymistieteelliseen
tiedekuntaan ja olemme osa tiedekuntajärjestöämme Condusta.
Ainejärjestöömme kuuluu noin
500 opiskelijaa, joista Eben hallitus pyrkii parhaansa mukaan
pitämään huolta ja valvomaan
opiskelijoidensa etua. Ennen
kaikkea hallituksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on järjestää
opiskelijoille tapahtumia ympärivuoden, joissa on mahdollisuus
rentoutua ja tutustua uusiin ih
misiin yli ainejärjestörajojen.

Simppurasteista
Amazing raceen
Tänä syksynä meillä on ollut
ilo tehdä Kadettitoverikunnan
kanssa yhteistyötä ja olemme
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Kadettitoverikunta on tehnyt pitkään yhteistyötä EBE ry:n kanssa. Kuva tämän
vuoden Eben vuosijuhlista, kättelyvuorossa Kadettitoverikunnan puheenjohtaja,
kadetti Severi Lepistö.

Eben vuosjuhlat 2014.

osallistuneet puolin ja toisin
toistemme tapahtumiin. Syksyllä saimme kutsun osallistua
kadettien kanssa simppurastien
pitoon. Kokemus oli niin mieleenpainuva ja positiivinen, että
esitimme vastakutsun tulla Eben

kanssa pitämään rastia Amazing
raceen. Tapahtuma kokoaa yhteen opiskelijat käyttäytymistieteellisestä tiedekunnasta.
Hyvin alkanutta yhteistyötä haluttiin jatkaa ja
päätimme kutsua kadettitoveri-

Kadettikuoro osallistui Eben vuosijuhliin esittämällä jääkärimarssin.

kuntalaisia kanssamme juhlistamaan Ebe ry:n 44-vuotiasta
taivalta. Akateemiset vuosijuhlat
ovat opiskelijoiden keskuudessa
vuoden odotetuin juhla. Tuona
iltana miehet pukeutuvat tummaan pukuun ja naiset saavat
pukevat ylleen pitkän iltapuvun.
Pöytäjuhlassa tarjoillaan kolmen
ruokalajin illallinen ja juhla sisältää puheita sekä toinen toistaan hienompia esityksiä. Tärkeä
osa pöytäjuhlaa on juomalaulut,
joita vieraat saavat vapaasti ehdottaa. Vuosijuhlan arvokkuus
antaa etenkin miehille tilaisuuden näyttää omia herrasmiestai-

tojaan. Kadeteilla nämä taidot
olivat erityisen hyvin hallussa ja
saivat illan aikana paljon kiitosta
osakseen.

Kadettikuoro esitti
jääkärimarssin
Monelle kadetille Eben vuosijuhla oli kuuleman mukaan
ensikosketus akateemiseen vuosijuhlakulttuuriin, mutta tuskin
jää viimeiseksi. Ostrobotnia loi
upeat puitteet juhlalle, mutta
ilmassa oli myös historian lehtien havinaa etenkin kadettien
näkökulmasta. Jääkäriliikkeen

perustamisesta tulisi kuluneeksi pian 100 vuotta. Jääkäriliike
sai alkunsa juuri Ostrobotnialla 20.11.1914 kassahuoneeksi
kutsutussa tilassa, mutta myöhemmin nimi muutettiin jääkärikabinetiksi. Erityisen hienon
juhlastamme teki kadettikuoron
esiintyminen. Jääkärimarssi oli
upea kunnianosoitus niin vuosijuhlallemme kuin itse jääkäriliikkeelle. Suuri kiitos tästä ja
yhteistyö jatkukoon!
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KOLUMNi

Uusi uljas turvallisuusympäristö
Teksti: Kadettialikersantti Ted Rönnberg, 82. merikadettikurssi

Globaali turvallisuusympäristö on muokkautunut viimeisen
puolen vuoden aikana nopeammin kuin pitkään aikaan. Maailman tapahtumat ovat samalla
muokanneet meidän suomalaisten ennakkokäsityksiä turvallisuusympäristön luonteesta.
Mutta hetkinen… eikö sodan
pitänyt olla kaukana, ”Balkanilla
saakka”?
On herännyt kysymys:
miten näihin turvallisuusuhkiin
pitäisi reagoida ja miten niihin
tulisi vastata? En kuitenkaan aio
vastata näihin kysymyksiin tässä
artikkelissa. Haluan kuitenkin
alleviivata sitä problematiikkaa,
jonka esimerkiksi Ukrainan tilanne on julkisessa keskustelussa herättänyt. Pyrin samalla
avaamaan mitä mietteitä viimeaikaiset tapahtumat globaalissa
turvallisuusympäristössä
ovat
herättäneet sotatieteiden kandidaatiksi opiskelevassa kadetissa.

Ukrainan sota
herättävä kokemus
Ennen tätä päivää moni strategikko ja poliitikko ajatteli, että
geopolitiikka enää ei ollut niin
merkittävä osa kansainvälistä
turvallisuuspolitiikkaa. On eletty aikaa, jossa on vannottu EU:n
ja muiden yhteistyöprojektien
nimeen. Ukrainan sota on siinä
mielessä ollut herättävä kokemus. Se on nimittäin osoittanut
geopoliittisten turvallisuusteorioiden olevan päteviä aina silloin,
kun naapurissa toimii suurvalta.
Ukrainan sota on sotilasstrategisesti hyvin klassinen
konflikti, jossa kiistellään geopoliittisista intresseistä. Konfliktin
strategista mielenkiintoa lisää
uuden aikakauden mukanaan
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tuomat uudet mahdollisuudet
käydä sotaa. Oma näkemykseni
on, että Venäjä on tässä suhteessa onnistunut hahmottamaan
konfliktin luonteen paremmin
kuin me länsimaat. Kiitos tämän
Venäjä on suhteellisen helposti
onnistunut saavuttamaan strategisia päämääriä.
Itse olen havainnut kaksi asiaa, jotka ovat mahdollistaneet tämän. Ensinnäkin, moni
länsimaa ei enää uskonut tämän
tyyppisen skenaarion olevan
mahdollinen, ja toiseksi, moni
on unohtanut miten geopoliittista kamppailua tulisi käydä. Tämä
on johtanut tilanteeseen, jossa
eurooppalaiset päätöksentekijät
ovat empineet päätöksentekoa
oikeellisen tiedon puutteessa ja
hetkellinen epävarmuus on vallannut
turvallisuuspoliittisen
keskustelun myös Suomessa.

Asevoimien käyttöä
ei voi sulkea pois
Suurin opetus meille tuleville upseereille on muistutus siitä, että asevoimien käyttöä ei
koskaan saa sulkea pois, kun
pohditaan suurvaltapolitiikkaa.
Maailmassa on tietenkin muita sotia, joihin pätee aivan eri
strategiset lähtökohdat. Kansainväliset tapahtumat ovat kuitenkin osoittaneet, että nuorelle
upseerille olisi tärkeää seurata
uutisia ja pohtia strategisia kysymyksiä, aselajista ja sotatieteellisestä pääaineesta huolimatta,
jotta hän kykenisi toimimaan
asiantuntijana ja luotettavana
neuvonantajana turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä. Turvallisuuspolitiikan asiantuntijoina
me emme saa unohtaa miten perinteistä strategista kamppailua

tulisi käydä.
Vuoden päästä te herrat kaaderit ja vanhukset tulette
olemaan tässä tilanteessa. Tiedän, että moni teistä tällä hetkellä täyspainoisesti keskittyy
ammattiopintoihin. Tosiasia on
kuitenkin se, että sinä päivänä
kun me valmistumme, meiltä
tullaan odottamaan ammattitaidon lisäksi asiantuntijuutta. Mikäli asiantuntijuutemme tällöin
ainoastaan perustuu pinnallisiin
uutistietoihin tai hevosmiesten
tietotoimistoon, olemme heikoilla jäillä.
Tulevina
upseereina
meidän on jatkuvasti pyrittävä
päivittämään strategista osaamistamme, jotta olisimme valmiit vastaamaan seuraavaan
turvallisuuspoliittiseen käänteeseen. Tämä vaatii ponnistuksia,
mutta toisaalta, mikä asiantuntija ei näe vaivaa ollakseen alansa
kärkiosaaja?
Kirjoittaja opiskelee pääaineenaan
strategiaa.

KULTAKOMPASSISUUNNISTUS 2014
Teksti: Urheilupäällikkö, kadetti Jusa Nyman, 100. kadettikurssi

Suunnistuskilpailu
nimeltään
Kultakompassi on toteutettu jo
useita vuosikymmeniä Kadettikoulussa opiskeleville kadeteille.
Kilpailun ideana on tietenkin
harjaannuttaa kadettien henkilökohtaista suunnistustaitoa,
mutta sana kilpailu tuo oman
intensiteetin kyseiseen tapahtumaan. Voittaja, eli nopein suoriutuja, saa nimensä kunniatauluun
Kadettikoulun Päärakennuksen
aulaan.
Tapahtuman
järjesti fyysisen kasvatuksen ryhmä,
joka harjaannuttaa kadetteja liikunnan saloihin sekä Helsingin
suunnistajat, jotka toivat työryhmällään oman rautaisen ammattitaitonsa mukaan kilpailuun
suunnitellakseen haastavan reitin meille kadeteille. Tapahtuma
oli kaksi-osainen. Ensimmäisenä
päivänä kadetit lähetettiin yösuunnistusosioon Santahaminan
varuskunnan alueelle ja seuraavana aamuna oli vuorossa päiväsuunnistus Espoon raikkaissa ja
haastavissa metsissä.
Kilpailu ratkesi tiukan kärkiosaston kamppailles-

sa sekunneista. Kultakompassi
2014 voittajaksi suunnisti kadetti Tommi Leirimaa ajalla 1h
43 min. Leirimaa on harrastanut kilpasuunnistusta jo useita
vuosia, mikä myös näkyi hänen
vauhdissaan. Kuitenkin me ”tavalliset” kuolevaiset haastoimme suunnistusmestarin ja emme
myyneet nahkojamme helpolla.
- Santahaminassa suoritettu yöosuus oli helppo, koska
kyseinen maasto on tullut tutuksi vuosien varrella. Seuraavan
aamun päiväosuus tuotti hieman
paineita, sillä eroa seuraavaan
kadettiin oli ennen aamun lähtöä
37 sekuntia, kertoo Leirimaa.

Suunnistustaitoa
on syytä pitää yllä
- Lopetin kilpasuunnistuksen
vuonna 2011, mutta sen verran
on tullut suunnistettua kansallisella tasolla, että perusasiat olivat
kuitenkin hallussa. Tulokset puhuvat puolestaan. Eli ero seuraavaan ei ollut huima ja kurssilta
kyllä löytyy haastajia, hän jatkaa.

Suunnistustaito on sotilaan yksi tärkeimmistä taidoista
ja sitä taitoa on syytä vähintäänkin pitää yllä. Tämä kilpailu
toi oman mielekkyyden taidon
kehittämiseen, vaikka osa kilpailusta mentiinkin kaveria seuraamalla. Sitä on tietenkin vaikea
välttää, sillä kun 150 henkilöä
lähetetään radalle 30 sekunnin
välein, tulee väistämättä palvelustoveri jossakin kohtaa rataa
vastaan. Varustuksena meillä sai
ainoastaan olla Puolustusvoimien kompassi sekä PETZL-otsalamppu. Voitte varmaankin jo
kuvitella miltä näyttää, kun 150
kadettia ”kehittää” omaa henkilökohtaista suunnistustaitoa pimeässä metsässä valot vilkkuen
otsillaan.
Yhteenvetona tämä tapahtuma oli todella mielekäs
kadettien mielestä ja oppimista
tapahtui. 100. kadettikurssi haluaa kiittää Helsingin suunnistajia sekä fyysisen kasvatuksen
opetusryhmää tapahtuman järjestämisestä.

MATKAKERTOMUS - NIJMEGENIN MARSSI HOLLANNISSA

MARCHERS,
ARE YOU READY?
Teksti ja kuvat: Kadetti Juho Salminen, 100. kadettikurssi

Kadettikoulusta ei tänä vuonna koottu lainkaan joukkuetta vuosittain Hollannissa järjestettävälle Nijmegenin
marssille, mutta pääsin osallistumaan tapahtumaan ystävän kautta. Suomesta oli seurueemme lisäksi joukkueen
verran reserviläisiä. Katse on tätä kirjoittaessa jo tulevassa, sillä harjoittelu ensi kesää varten on alkanut. Tarkoituksena on saada joukkue myös Kadettikoulusta, ensimmäistä kertaa muutamaan vuoteen.
Marssiosastomme käsitti lisäkseni kantahenkilökuntaan kuuluvan Jaakon ja reserviläisen,
Oton. Saavuimme Heumensoordin leirialueelle Nijmegeniin hyvissä ajoin lauantai-iltana.
Aikaa valmisteluun ja ilmastoon
totuttautumiseen riitti, sillä itse
marssi alkoi vasta tiistaina. Kävelyä edeltävät päivät kuluivat
leirialueen mahdollisuuksiin ja
ulkomaisiin sotilaisiin tutustuessa.
Marssin ensimmäinen
päivä alkoi häämöttää ja pientä jännitystä oli ilmassa, vaikka
kaikki olimmekin luottavaisin
mielin. Olihan harjoittelua tullut riittävästi. Jaakkoa lukuun
ottamatta olimme kuitenkin ensikertalaisia, emmekä tienneet,
mitä oli odotettavissa. Paitsi tietenkin kipeitä jalkoja ja pitkiä
kilometrejä.
Viimeiset tunnit käytimme varusteiden hienosäätöön. Repuissa oli vaadittava 10
kiloa painoa ja kengät kiilsivät.
Saimme viimeiset neuvot Nijmegen-veteraaneilta ja kävimme
nukkumaan hyvinkin tutunoloi-
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siin kaksikerroksisiin sänkyihin.
Herätyskello soi vähän
ennen kolmea aamulla, ja ryntäsimme aamupalalle. ”Wake-up
call” jatkui useamman minuutin
ja jäi varmasti monille unohtumatto-masti mieleen. Jalkojen
teippauksen jälkeen siirryimme
lähtöalueelle odottamaan. Viimein koitti kauan odotettu hetki,
ja pääsimme liikkeelle. Vuorossa
olisi lähes 47 kilometriä pitkä
taival.

Kevein askelin
Heti leirialueelta ulos päästyämme muutamat ensimmäiset
katsojat olivat jo saapuneet kannustamaan. Kävelimme Nijmegenin kylän läpi, jossa ihmisiä oli
huomattavasti enemmän, varsinkin talojen pihoilla ja terasseilla.
Aivan tällaista kannustusta en
ollut osannut odottaa. Hetkeä
myöhemmin kävelymme muuttui hitaammaksi. Ei suinkaan
jalkojen väsymisestä, vaan valtavasta kävelijätungoksesta johtuen. Tässä tungoksessa oli vaikea

liikkua eteenpäin ja pitää ryhmä
koossa.
Heti leirialueelta ulos
päästyämme muutamat ensimmäiset katsojat olivat jo
saapuneet kannustamaan. Kävelimme Nijmegenin kylän läpi,
jossa ihmisiä oli huomattavasti
enemmän, varsinkin talojen pihoilla ja terasseilla. Aivan tällaista kannustusta en ollut osannut
odottaa. Hetkeä myöhemmin
kävelymme muuttui hitaammaksi. Ei suinkaan jalkojen
väsymisestä, vaan valtavasta kävelijätungoksesta johtuen. Tässä
tungoksessa oli vaikea liikkua
eteenpäin ja pitää ryhmä koossa.
Päivän mittaan pysähdyimme kahdella taukopaikalla,
joissa oli tarjolla nestetäydennyksiä, ruokaa ja WC:t. Pienet
tauot ja energiavarastojen täydentäminen pitivät toimintakyvyn yllä ensimmäisen päivän
ajan. Viimeisien kilometrien
aikana myös ylävitosia tarjoavat
pikkulapset toivat hymyn huulille. Marssin ensimmäinen päivä
oli suoritettu varsin kivuttomasti.

Nijmegenin marssi
- Marssitaan 160 km 4 päivän
aikana
- Järjestetty vuodesta 1909
- Osallistujia vuosittain yli 40 000,
joista sotilaita muutama tuhatta
- Lisätietoja tapahtuman järjestäjän
sivuilta: www.4daagse.nl/en
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MATKAKERTOMUS - NIJMEGENIN MARSSI HOLLANNISSA

Toinen ja kolmas päivä toistivat
lähes samaa kaavaa, maisemat
vain muuttuivat. Kolmantena päivänä väsyneiden jalkojen
iloksi matkalla oli useita mäkiä.
Päivä tunnetaan myös seitsemän
kukkulan päivänä. Kukkuloiden
ylös kiipeäminen ei koitunut ongelmaksi, mutta alamäkeen
jarruttelu tuntui kipeissä jalkapohjissa. Lisäksi kahtena ensimmäisenä päivänä piilotellut
aurinko tuli viimein esiin ja pääsimme nauttimaan kuumuudesta. Joinakin vuosina lämpötila
on ollut isompikin murhe, mutta
tähän asti olimme päässeet helpolla.
Huomasin
kuitenkin
vedenkulutuksen lisääntyvän, ja
viimeiselle päivälle oli luvattu yli
30 astetta. Tästä johtuen järjestäjän puolesta ilmoitettiin, että
reppuja painoineen ei tarvitsisi
kantaa enää loppukoitoksessa.
Päätimme silti yksissä tuumin
ottaa kantamuksen mukaan, sillä toimintakykymme oli säilynyt hyvänä kolmannen päivän
loppuun asti. Ja olihan ensikertalaisena hoidettava homma
kunnialla loppuun koko rahan
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edestä.

Via Gladiola
Viimeinen päivä alkoi surullisten
uutisten siivittämänä. Amsterdamista lähtenyt lentokone oli
tietojen mukaan ammuttu alas ja
useita hollantilaisia oli menehtynyt. Tästä syystä liikkui huhua
koko tapahtuman keskeyttämisestä. Näin ei kuitenkaan käynyt, mutta suru-uutisten vuoksi
marssin aikana laulaminen kiellettiin ja juhlallisuuksia vähennettiin.
Lähdimme liikkeelle jo
osin kipein jaloin, eikä kävelynopeus ollut enää aivan ensimmäisten päivien luokkaa. Ohitimme
yhden amerikkalaisjoukkueen,
jolla matkanteko näytti paljon
vaikeammalta. Kysyessäni kuulumisia vastaukseksi tuli vain
tuskainen hymy ja kaikki oli
kuulemma kunnossa. Viimein
saavuimme marssin loppuhuipennuksen, Via Gladiolan, lähtöpaikalle. Saimme jokaiselle
tähän asti päässeelle jaettavat
mitalit, joita tuijotimme osin
tyhjin, mutta iloisin silmin.

Tauon
pidettyämme
lähdimme kävelemään loppuparaatia mitalit rinnassa. Katujen
varsilla oli kymmeniä tuhansia
ihmisiä hurraamassa ja taputtamassa. Ei voi valehdella – olo
oli kuin suurella sotasankarilla.
Marssin loppuun pääsemisessä
ei ollut kyse enää tahdonvoimasta, sillä jalat veivät eteenpäin
kuin itsestään musiikin soidessa. Kun lopulta saavuimme leiriin, riemussa oli pidättelemistä.
Vuorossa oli vielä päättäjäiset
olutteltalla, ennen kuin kotimatka alkaisi aikaisin seuraavana aamuna.
Marssi oli unohtumaton
kokemus, joillekin once-in-alifetime, mutta allekirjoittanut
aikoo lähteä mukaan niin usein
kun tuleva ura sen vain sallii. Tällä hetkellä kadeteista on
muodostunut useita kymmeniä
käsittävä marssiryhmä, joka on
jo aloittanut harjoittelun. Mikäli
kaikki pysyvät mukana kevään
mittaan kovenevan harjoittelun
ja opiskelujen ajan, saatamme
saada ensi vuodeksi jopa joukkueen jos toisenkin.

Miekat itsenäisen
Suomen armeijassa
Teksti: Kadetti Jyrki Eerola, 100. kadettikurssi

Muistan simppuvuoden syksyltä,
kun varastolla miekkojen kuittausta seurasi ankara käsky, että
niillä ei sitten miekkailla. Vaikka
urheiluhenkinen miekkamittelö
kadettien välillä olisi varmasti perinteistä upseeritoimintaa,
niin nykyään kadeteille jaettavat
miekat ovat puhtaasti seremoniakäyttöön. Muille upseereille
miekkoja löytyy varastoista kuitattavaksi erinäisiä paraateja ja
tehtäviä varten.
Miekkoja on käytetty taistelukentällä vuosisatoja,
mutta Suomen itsenäistyessä
olivat tuliaseet korvanneet muut
aseet sotilaan tärkeimpänä aseena. Kuitenkin jo 1918 käskettiin
Suomessakin miekkojen käytöstä osana sotilaan varustusta,
niin upseereille kuin miehistölle.
Miekat olivat ehkä menettäneet
asemansa taistelukentällä, mutta
keisarillisessa armeijassa palvelleet upseerit katsoivat sen kuuluvan sotilaan varustukseen.
Suomessa oli vapaussodan jäljiltä paljon venäläisiä
miekkoja. Armeijalle suunniteltiin kuitenkin uudet miekat,

koska venäläisestä materiaalista haluttiin eroon. Miekat eivät
olleet tärkeimpänä hankintalistalla, joten niille joukoille, jotka
miekkaa käyttivät vielä taistelussa, hankittiin ranskalaisia ratsuväen miekkoja. Upseerien lisäksi
ratsujoukot käyttivät miekkoja;
muuten miehistöllä oli sivuaseena pistimet. 1930-luvulla ruvettiin tekemään yhtenäistilauksia
henkilökunnan miekoille Saksasta, josta ne nykyäänkin tulevat sotilasvirkapukutoimittajan
kautta.

Nykyään käytössä
vain upseerimiekka
Taistelukentällä miekkoja nähtiin vielä jatkosodassa: ratsuväki lähti rintamalle vuonna 1941
miekoilla varustettuna. Tosin
ne todettiin jo alkuvaiheessa
tarpeettomaksi lisäpainoksi ja
poistettiin käytöstä. Tiedossa
ei ole yhtäkään tapausta, jossa
suomalaiset olisivat talvi- tai jatkosodassa joutuneet käyttämään
miekkaa taistelussa.

Akseli Gallén-Kallelan
vuonna 1919 suunnitteleman
upseerimiekan kahva on edelleen sama, mutta toisin kuin
alkuperäisen, niin terä on suora. Käytössä on ollut erinäinen
määrä muitakin miekkoja, mutta ne ovat poistuneet asteittain.
1960-luvulla miekka poistettiin
upseerien juhla-asusta, mutta
se jäi paraatikäyttöön ja erikseen määrättyihin tilanteisiin.
1970-luvulla
yhtenäispäällystöuudistuksen myötä käytössä
on enää upseerimiekka. Säästösyistä miekat poistettiin lopulta
kokonaan kantahenkilökunnalle
korvattavasta materiaalista ja
vuonna 1985 valmistunut kadettikurssi ei saanut enää miekkoja upseerivarustukseensa. Alkoi
”hännättömien koirien” ajanjakso, jota kenraalimajuri Paul von
Gerich oli ankarasti vastustanut
jo 1920-luvulla, kun miekkojen
tarpeellisuutta oli pohdittu.
Lähde: Miekka Suomessa, 2010, Turun
museokeskus, luku Miekan käyttö ja asema itsenäisen Suomen Puolustusvoimissa,
Markku Palokangas

Kadetin miekka.
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perinteiden isä

Teksti: Perinteiden isä, kadettialikersantti Ville Meriläinen, 100. kadettikurssi

Ensimmäinen
101. kadetti- ja 84. merikadettikurssi. Olette kulkeneet opintietänne nyt muutaman kuukauden
– toiset hieman haparoiden, toiset taas vakaammin askelin. Yhtä
kaikki, olette jokainen tehneet
arvokkaan uravalinnan ja kuten
todettua, olette vasta matkanne
alussa.
Aloittaessanne opintonne, teidät asetettiin samalle viivalle
taustoista ja lähtötasosta riippumatta. Nyt kaikki on kiinni teistä
itsestänne. Tienne tulee olemaan
kivinen, mutta päättäväisyys ja
sisukkuus saattavat teidät koh-
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ti päämäärää – ammattitaitoista
suomalaista upseeria.
Askeleitanne
tukevat
perinnehenkilöstö, vanhemmat
kadettikurssit sekä jokainen vanhempi kadettiupseeri ja sotilas.
Perinnehenkilöstön tärkeimpänä
tehtävänä muun kasvatuksen ohessa on teidän perinnetietämyksenne kartuttaminen, jotta kykenette
omaksumaan itsellenne oikeanlaisen arvomaailman ja asenteet
– sen mitä jokaiselta kadetilta
odotetaan. Edellisten lisäksi teille opetetaan lukuisia perinteitä,
upseerikoulutuksen historiaa ja
ymmärrystä perinnetietämyksen
merkityksestä tässä katkeamat-

tomassa ketjussa, jonka jäseneksi
teidät mahdollisesti aikanaan liitetään. Etsikkoaikanne on alkanut
ja teidän tulee ansaita paikkanne
tuossa kadettikurssien katkeamattomassa ketjussa.
Ymmärtäkää, että pikkutarkan ulkoa opettelemisen
sijaan on tärkeämpää se, että
muodostatte kukin sisimpäänne
oikeat ajatuksienne ja tekojenne
kannustimet ja tavoitteet. Olkaa
avarakatseisia niin kasvatuksessa,
opinnoissa kuin jokapäiväisessä
elämässännekin. Irtautukaa ennakkoluuloista ja torjuvasta asenteesta, koska kaikki ei aina ole sitä
miltä se näyttää tai kuulostaa. Kat-

soessanne asioita avarakatseisesti,
pystytte todellisten tekojen kautta
muodostamaan oman käsityksenne kokonaisuuksista. Seiskää kaikissa tilanteissa suoraselkäisesti
tekojenne takana. Kaikki tekevät
virheitä, mutta vahvimpia ovat ne,
jotka kykenevät myöntämään epäonnistumisensa ja ottamaan niistä opiksi. Muistakaa, että sotilas
tunnustaa varauksettomasti johtajakseen vain esimiehen, johon
hän voi kaikissa tilanteissa katsoa
ylöspäin.
Kadettiveljeys on suurin
voimavara, jonka opiskelujenne
aikana kurssina omaatte. Pyrkikää tekemisissänne ajattelemaan
asioita muidenkin kannalta ja
unohtakaa itsekkäät pyyteenne.
Useimpien tehtävien täyttäminen ja päämäärien saavuttaminen
edellyttää yhteistyötä, joten tukekaa toinen toisianne ja ennen
kaikkea, auttakaa heikompianne.

Perinteiden isä
Ville Meriläinen

Toinen
100. kadetti- ja 83. merikadettikurssi. Olemme tällä hetkellä
rakentamassa simppujen tietä
kohti meidän saappaitamme. Tukekaamme, auttakaamme ja ohjatkaamme heitä jokapäiväisessä
toiminnassa omilla avuillamme.
Harteillemme siirtynyt
kasvatusvastuu asettaa toiminnallemme selkeät raamit. Viettäkäämme hetki miettien, miten
juuri minä voin edesauttaa tämän
tavoitteen saavuttamista, ja mitä
toivon kurssiveljiltä sekä -sisarelta tämän tavoitteen täyttämiseksi.
Vahvaksi muodostunut kurssihenkemme on avainasemassa kasvattamisessa, joten vaalikaamme sitä.
Muistakaamme edelleen,
että ketju on yhtä vahva kuin sen
heikoin lenkki. Fyysisen osan kadettiketjun kantamisesta olemme
omalta osaltamme suorittaneet,
mutta olemme silti vielä matkamme alussa. Ansaitkaamme
joka päivä paikkamme tässä kun-

niakkaassa yhteisössä osoittamalla itsekurillista käyttäytymistä, ja
olkaamme joka tilanteessa luottamuksen arvoisia. Palauttakaamme
lisäksi tasaisin väliajoin mieliimme antamamme kadettilupauksen
sanat ja toimikaamme niiden mukaisesti. ”En karta työtä, en taistelua, en kärsimyksiä, en kuolemaa
tämän lupauksen lunastamiseksi.”
Älkäämme pelätkö hädän hetkellä kääntyä viisaampien
puoleen, vaan tukeutukaamme
jatkossakin herroihin ja rouviin
kaadereihin ja vanhuksiin.

Kaaderit

tusvastuun asettaman tehtävän
täyttämisestä. Jätitte meille suuret
saappaat, mutta takaan meidän
täyttävän ne. Teidän aikanne on
nyt keskittyä aselajiopintoihinne
ja tulevaan työelämään. Olette
tarjonneet apua silloin kun sitä
on kaivattu, ja pitäneet meidät
lähellä oman tiemme keskiviivaa.
Pyydänkin, että pysytte edelleen
tiemme varrella viisaina neuvonantajina ja näytätte meille oikeaa
suuntaa.
Kadetit! Tukekaa toisianne. Antakaa aikaa myös läheisillenne ja ennen kaikkea, pysykää
kestävinä kunnian tiellä!

Herrat ja rouvat kaaderit ja vanhukset. Olette antaneet meille
tärkeän opin ja esimerkin kasva-
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MATKAKERTOMUS - ruotsin kadettikoulu
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Teksti: Kadettitoverikunnan varapuheenjohtaja, kadetti Joona Lindqvist, 100. kadettikurssi

Suomen kadetit saivat kutsun Ruotsin kadettikoulun legendaariseen Wikingablooth tapahtumaan. Kadetteja lähti matkaan 100. kadettikurssilta 14.
Kadetit saivat kutsun Ruotsin
kadettikoulun
legendaariseen
Wikingablooth-tapahtumaan.
Kadetteja lähti matkaan 100. kadettikurssilta 14. Matka sai alkunsa risteilyllä Tukholmaan 14.
syyskuuta. Risteily itsessään oli
mielenkiintoinen, ohjelmaan kuului saunomista, Silja Linen komentosillalle tutustumista sekä diskoa
- tietenkin. Ohjelmaa tarjosi myös
brasilialainen tanssiryhmä, joka
viihdytti nuorta seurakuntaamme
illan pikkutunneille asti. Ruotsiin
saavuttuamme vastassamme oli
paikallisen Kadettitoverikunnan
edustaja Emil Olsson, joka opasti
meidät Tukholman läpi Kalbergin sotakorkeakouluun. Ensivaikutelma ruotsalaisesta kadetista
oli hyvä, erittäin asiallinen sekä
ennen kaikkea parrakas! Kalbergiin päästyämme siirryimme majoituksiimme ja valmistauduimme
päivän koitoksiin.
Päivämme jatkui, kun
pääsimme seuraamaan ruotsalaisten kadettien oppituntia.
Ruotsalaisen tyylin mukaisesti,
oppitunnilla oli erittäin vapaa ilmapiiri kadettien sekä opettajien
välillä. Palveluksessa olevien naisten määrä oli myös silmiinpistävä, heitä oli huomattavan paljon
ja he olivat huomattavan paljon
(köhöm) laittautuneempia kuin
meillä täällä Suomessa. Emil oli
erittäin ystävällinen, ja esitteli
meille kokonaisuudessaan sotilaskorkeakoulun sekä sen eri tiloja.
Tilat koulussa olivat hyvin samanlaiset kuin meillä Santahaminassa.
Iltapäivän ja illan ohjelma oli tässä
vaiheessa vielä hämärän peitossa,
mutta ruokailuun mennessämme

26

Silja Linen ohjaamo kiinnosti kadetteja. Tutustuminen tapahtui Hangon
eteläpuolella Itämerellä.

kaikki selkeni. Näimme viikinkiaikaisiin asusteisiin somistautuneita sotilaita valmistelemassa
illan tapahtumaa.

Taistelua
viikinkitunnelmassa
Wikingablooth-tapahtuma
on
kahden kadettikurssin (nuoremman ja vanhemman) välinen viikinkiaikainen taistelu. Kaikki
taisteluun osallistuvat somistavat
itsensä viikinkiaikaisiin varusteisiin, aseina käytettiin
pehmeitä nuijia, kirveitä,
miekkoja sekä tietenkin
kananmunia.
Koska suomalaiset kadetit osallistuivat tapahtumaan ensimmäistä
kertaa, saimme räätälöidyn tehtävän itsellemme:
taistelimme

vanhemman kurssin ohella ja toteutimme
yllätyshyökkäyksen
nuoremman kurssin selustaan.
Hyökkäyksemme onnistui ja
saimme vallattua ”vihollisen” lipun
sekä raikuvat aplodit sen mukana.
Tapahtuma päättyi mittelöihin
kaksintaistelun, öljypainin sekä
köydenvedon merkeissä. Suomalaiseen tapaan me emme niinkään nauttineet öljypainista, joten
jätimme sen suosiolla väliin ja
tyydyimme seuraamaan kauhistuneina sivusta tätä painiksi
kutsuttua mittelöä. Jotta
nuoremman ja vanhemman kurssin väliin ei
jäisi vihaa, suoritettiin
lopuksi vihkiminen,
jossa ”vihittiin” nuoremman ja vanhemman kurssin edustaja
keskenään (molemmat miespuolisia,
ei yllätä).
Illan oh-

Nuorin ja vanhin kadettikurssi vihittiin seremoniallisesti yhteen.

jelman tarjosi paikallinen Olutkellari, johon saapuessamme saimme
valtavat aplodit ruotsalaisten
toimesta. Tunnelma oli hyvin liikuttava, sillä siinä jos jossakin
huomasi, että nuoria upseerin alkuja sekä yhteistyötä maiden välillä arvostetaan. Ilta ruotsalaisten
kanssa oli mainio, puheenaiheiksi
nousivat muun muassa NATO
sekä maiden välinen sotilaallinen
yhteistyö.
Oli hienoa nähdä ruotsalaisten kanta asioista ja huomata,
että arvomaailmamme ja käsityksemme ulkomaailmasta on hyvinkin samanlainen. Koska taistelut
päivällä olivat erittäin raskaita, ei
ilta päässyt venymään pikkutunneille asti, nukkumaanmenoaika
tuli jo puoliltaöin.
Seuraavana päivänä oli
kotiinlähdön aika. Huonovointiset
suomalaiset lähetettiin kotimatkalle suurin kiitoksin ja terveisin
tänne Suomeen. Täten kehotan ja
haastan kurssin 101 osallistumaan
kyseiseen tapahtumaan ensi vuonna.

Suomalaiset kadetit haastoivat ruotsalaiset köydenvedossa.

100. kadettikurssin ryhmälle jäi sotasaaliiksi leikkimielisessä joukkotappelussa vihollisen lippu.
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Mitä paljastuu
univormun takaa?

Teksti: Kadetti Juuso Eskonmaa ja Ville Luukkonen, 101. kadettikurssi

Kurssitoveria lainatakseni ”Päivää
poteroon!”. Aurinkoisena syyskuun päivänä saapui värikäs ja
hämmentynyt nuorukaisten joukko Santahaminan saarelle ilman
tietoa tulevasta. Kokemustaustoja
on yhtä monta kuin kadettejakin.
Osa on ollut vuosia Puolustusvoimien palveluksessa tai siviiliopintojen parissa ja muutamat astuivat
sisään Kadettikouluun suoraan
varusmiespalveluksen
jälkeen.
Ensimmäisenä päivänä, kun jokainen istui auditoriossa ja saanut
virkapuvun ylleen sekä kravatin
solmittua kaulaan olimme kaikki
samalla viivalla. Kurssihengen ja
yhteenkuuluvuuden tunteen idut
oli istutettu. Muutamaa kuukautta myöhemmin Kadettikellarilla

istuessani ja pöytäseuruetta katsellessani huomasin, että kuinka
suurta veljeyttä tunnen kurssitovereitani kohtaan, ja että olen osa
ainutlaatuista yhteisöä. Se tunne ei
ole kaikonnut.
Pohdiskellessani korkeakouluvalintoja sain kuulla useita
varoituksia Kadettikoulun luovista
rangaistuskäytännöistä ja koulun
sisäisen hierarkian ilmentymistä. Varoitukset ja pelottelut ovat
opiskelujen alkumetreillä osoittautuneet turhiksi. Yhteiskunta on
arvoineen ja ihmiskäsityksineen
jatkuvassa muutoksessa, ja Puolustusvoimat sekä Kadettikoulu
ovat uusiutuneet sen mukana.
Suhde vanhempiin kadettikursseihin on pääsääntöisesti toveril-

Kuvat: Pasi Väätäinen

linen. Nuorimpia kohdellaan sitä
silmällä pitäen, että edessä seisova
sinisilmäinen simppu saattaa olla
tulevaisuuden työtoveri - tai jopa
esimies. Toverillisuudesta huolimatta vanhemmilla kadeteilla on
nuorempien kasvatusvastuu, joka
ilmenee käytöstapojen vaalimisena
ja vaatimisena, esimerkillisyytenä
sekä perinnetietouden jakamisena.
Työntäyteisen
syksyn
ovat siivittäneet käyntiin sotilaspedagogiikan, koulutustaidon ja
johtamisen perusteiden opinnot.
Nuorille kadeteille on tullut paremmin kuin hyvin tutuksi pääauditorio, jossa eri laitosten opettajat
ja monipuoliset vierailevat luennoitsijat käyvät jakamassa oppia
ja asiantuntijuutta oman alansa
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asioista. Jakamattoman huomion
saaminen 160 nuorelta kadetilta on minkälaiselle pedagogiselle
velholle tahansa erittäin haastava
tehtävä varsinkin, kun kilpailijana
on internetin ajanvietemahdollisuuksien koko kirjo. Tervetullutta
vaihtelua luentosalille ovat antaneet ampuma- ja taisteluharjoitukset, sekä joukkuetovereiden
pitämät kadettiharjoitukset, joiden hedelmällisistä palautetilaisuuksista jokainen on varmasti
ottanut onkeensa.

Kurssiin mahtuu
monta erilaista
Niille jotka tarkastelevat
yhteisöä sen ulkopuolelta, välittyy erilainen kuva ihmisistä, joista
kyseinen yhteisö koostuu. Joillakin Maanpuolustuskorkeakoulun
kampuksella vierailevilla ulkopuolisilla opiskelijoilla saattaa olla
ennakkokäsitys univormun taakse
piiloutuvista kasvottomista kadeteista, mutta tämä luulo osoittautuu hyvin nopeasti vääräksi, kun
kurkistaa univormun taakse. Olen
saanut huomata, että kurssin sisälle mahtuu kaikenlaista hiihtäjää
ja värikästä, räiskyvää persoonaa
- sekä yksi hajuton, mauton ja väritön kadetti.
Nuorimman kurssin kadetit on varustettu vaihtelevin
akateemisin valmiuksin, ja monille
tieteellisen ajattelun vaatimukset
ja käsitteiden viidakossa luoviminen tuottaa harmaita hiuksia.
Kiireisen ensimmäisen syksyn ja
talven jälkeen kuitenkin siirrytään puolustushaarakouluille, jossa
opiskelu muuttuu käytännönläheiseksi - akateemisesta opiskelusta ainoastaan opiskeluksi.
Monilla onkin odottava
innostus siihen, että pääsee tekemään vihdoin enemmän ”sotilaan
asioita”. Myös allekirjoittanut
kuuluu tähän joukkoon, vaikka
akateemisuus onkin lähellä sy-
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Ensiaputaidot testissä.

Kaveria ei jätetä! Evakuointi on hyvin fyysistä työtä.

Kadetit saamassa palautetta suorituksesta.

däntä. Akateemisuus ja käytännön
taitojen harjoittelu muodostavat
kadetille ja upseerille voimakkaan
kontrastin. Luentopäivinä vaatimuksena on moitteeton ulkoasu
kravattia myöden, kun taas harjoituksissa kyyti on paikoin sellaista,
että heikompia hirvittäisi. Tämä
akateemisuuden ja käytännön
dualismi voidaan kiteyttää koulutuksen päämäärään, joka on asiantuntijavalmiuksilla varustettujen
sotureiden kasvattaminen.

Päätöksentekoa
epävarmuudessa
Keskeisimpänä havaintona opinnoista nostan sen, kuinka
kadeteista pyritään kasvattamaan
itsenäisiä ja oma-aloitteisia päätöksentekijöitä. Laajat kirjalliset
oppimistyöt ohjeistetaan niukas-

ti ja niiden tekemiseen annetaan
käytännössä vapaat kädet. Vain
kadetin mielikuvitus on rajana
siinä, minkälaisen kokonaisuuden
omasta työstään haluaa jäsennellä. Sama havainto korostui johtamisen perusteet -opintojaksoon
kuuluvassa Johtamisharjoituksessa. Sen kantavina teemoina olivat
päätöksenteko epävarmuudessa,
huoli tehtävän täyttämisestä ja siitä, että loppuuko harjoitus ikinä.
Päätöksenteko ja jatkuva
epävarmuus korostuvat nykypäivän monimutkaistuvan maailman
taistelukentillä, jossa sotilasjohtajat organisaation jokaisella
portaalla joutuvat jäsentelemään
moniulotteista ympäristöä ja tekemään vaikeita päätöksiä ilman
eheää tilannekuvaa päätöksenteon
pohjana.
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Uuden
Kellarin Kaivuu
Teksti: Kadetti Lauri Honkasilta, 100. kadettikurssi

Kadettikellari on jo vuosikymmenien ajan toiminut kadettien vapaa-ajanviettopaikkana Maanpuolustuskorkeakoululla. Kellarilla on viralliset anniskeluoikeudet, ja nyt sen pyörittämisvastuussa ovat ammatikseen ravintoloissa
työskennelleet veljekset, kadetit Joonas ja Joni Lounasaho. Kellari koki tänä vuonna melkoisen uudistuksen.

Kadettikellari on monelle kadettiupseerille sekä kadetille tuttu
paikka laskea hetkellisesti mielestä työn tai opiskelun tuomat
paineet. Laadukkaan juoman siemailun yhteydessä on mahdollisuus rentoutua hyvässä seurassa
ja turvallisessa ympäristössä, pois
kaupungin houkutuksista, jokusen vajaan metrin maanpinnan
alapuolella. Onhan kyse kuitenkin kellarista. Tämä on tarina
uuden kellarin kaivamisesta. Ei
kuitenkaan maan alle uuteen
paikkaan tai edes lisäneliöiden
louhimisesta, vaan kuvainnollisesti vuosikymmenten ja vuosikurssien aikaansaaman tomun
alta. Tämä on tarina kyvystä, tahdosta ja taidosta
- tai
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no, ainakin innokkuudesta.
Kadettikellari on Santahaminan saarella, nykyisen
Maanpuolustuskorkeakoulun
Päärakennuksen
alakerrassa
sijaitseva C- luvallinen baari
Vuonna 1969 vanhaan asehuoltotilaan eversti Magnus Haaksalon
toimesta
perustettu
baari on avoin kaikille kadeteille, kaadereille, Puolustusvoimien henkilöstölle, sekä vieraille
kutsuttaessa. Sinne on vuosien
saatossa jokainen kadettikurssi
jättänyt jälkensä erilaisin metodein ja tähän suhtaudutaan asiaankuuluvalla pieteetillä.
K adettitover ikunnan
ylläpitämän
Kadettikellarin
toiminnasta vastaa erikseen nimitettävä kellarikadetti. Kellarikadetti vastaa anniskeluluvan
omaavan ja laissa

säädettyjen edellytysten täyttävän baarin pitämisestä. Hänellä
on täysi oikeus ja vastuu päättä, miten Kellaria pyöritetään ja
valvoa että Suomen lakia noudatetaan Kellarin toiminnassa
ja tiloissa. Apuna hänellä toimii
tehtävään valittu kellarikisälli sekä innokas joukko kellarityöntekijöitä ensimmäiseltä ja
toiselta vuosikurssilta. Tarina
saa alkunsa vuoden 2013 alkutalvella, kun me silloiset simput,
kurssilta 100. pääsimme vihdoin
nauttimaan Kellarin antimista.

Pintaa syvemmälle
Nykyinen kellarikadetti Joonas
Lounasaho, jolla oli takanaan
pitkä kokemus ravintola-alalta,
ryhtyi mallasjuomaa nautiskellessaan visioimaan Kellaria uuteen uskoon. Mielessään hän
maalasi kuvan tyylikkääs-

tä, hämyisestä ja modernista
oluttuvasta, josta ehdottomasti
tulisi puuttumaan kaikki tarralaput, maalarinteippiviritykset ja
70- luvulta peräisin olevat ”baarikaapit”. Joonas oli ihmeissään
siitä, miksi Kellari oli pohjaratkaisultaan ahdas ja olosuhteet eivät vastanneet sitä, mitä kunnon
kaadereille ja kadeteille sopisi.
Kellarilla illasta talvella
2014 -tapaamisen tarkka ajankohta unohtui paikan päälleJoonas nykäisi allekirjoittanutta
hihasta ja tokaisi ”eikös sinulla
ollut jotain remppakokemusta”.
Olihan tuota jokusen oman ja
vieraankin asunnon verran kertynyt. Joonas kertoi ideastaan remontoida Kellari uuteen uskoon.
Leirimaan Tommi tuli myös
mukaan kätevänä tee-se-itse
-miehenä. Siinä sitten kolmeen
mieheen ”heittomitoimme”, visioimme ja piirtelimme Kellarin
pohjapiirrosta uusiksi. Nuo mittaukset olivat tuohon aikaan illasta jo hyvinkin suuntaa antavia,
liekö pimeällä ollut vaikutusta
mittaustarkkuuteen. Pääsimme
kuitenkin yhteisymmärrykseen
siitä, mitä tuleman pitäisi.
Valoisaan aikaan suunnitelmat tarkentuivat ja ajatus
vietiin Joonaksen toimesta Kadettikoulun johtajalle eversti
Harri Niskaselle, joka oli myötämielinen remontille. Tiedon
remonttisuunnitelmista lähtiessä
leviämään oppilaiden pariin, pidettiin sitä etenkin vanhemman
kurssin toimesta suuruudenhulluna. Tämä ei remonttiryhmää
haitannut, vaan päättäväisyys
idean toteuttamisesta vain vahvistui. Joonaksen valinta tulevaksi kellarikadetiksi oli käytännössä
sinetöity viimeistään Sarkajuhliemme juomatarjoilun onnistuessa täydellisesti, olihan hän
siitä vastuussa. Kurssin 100. siirtyessä kevääksi ja kesäksi puolustushaarakouluille jäi ajatus
tulevasta urakasta kihelmöimään
remonttiryhmän vatsanpohjia.

Sisäänkäynti kellarille tapahtuu Päärakennuksen
sivuoven ja vaatimattoman näköisen rappukäytävän
kautta. Sisällä kuvaaminen on kielletty.
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Jokunen jännittynyt viestinvaihto ja puhelu edelsivät syksyä
2014, jolloin Kellari tulisi viimein olemaan ”meidän”.

Suunnittelu on
kaiken A ja O
Syksy koitti vihdoin ja kurssin oli
aika palata Santahaminaan. Ensimmäisenä maanantaina, heti
koulupäivän jälkeen, olimme
Kellarilla siivoamassa ja järjestelemässä innokkaan työosaston
kanssa. Itse tosin istuin nurkassa raapien lyijykynällä korvan-

remontista, ennen varsinaista
vihreää valoa. Kuullessani tämän meidän ”johto kaksikoltamme”, kysyin heiltä, haluaako
hän suunnitelman ruuvin tarkkuudella. Seuraavana päivänä me
kolme olimme sitten komentajakapteenin juttusilla. Nähdessään exel- taulukkoon laaditun
materiaaliluettelon
kappaletarkkuudelleen, puumateriaalin
mittoineen 10%:n varalla , hintaarvion puolen euron tarkkuudella sekä piirustukset ja työtehtävät
päivän osalta sekä ”ammattitarkkuudella” paint- ohjelmalla
piirretyt rakennuspiirustukset,

Suunnitelmaan kuului kolmen
pienen loossin rakentaminen yhden ison loossin purun jälkeen
vapautuvaan tilaan, baaritiskin
takaseinän laatoittaminen, uusien tuoppihyllyjen rakentaminen,
uuden sivupöydän ja allaskaapin
rakentaminen, spotti- ja ledinauhavalojen asentaminen, baarin valojen himmentäminen,
darts- paikan tekeminen, AVlaitteiden johdotusten kotelointi,
yhden pistorasian siirtäminen,
Kadettitoverikunnan ja kellarityöntekijöiden
sivuhuoneen
maalaaminen, jääpalakoneen vesijohdon uudelleen reitittäminen
sekä projektorin ja valkokankaan
asentaminen. Kuten arvata saattoi, työtä tuli hieman suunniteltua enemmän ja suunnitelmatkin
muuttuivat pienten yksityiskohtien osalta moneen otteeseen,
mutta se ei haitannut, sillä tavoite oli kirkkaana mielessä.

Diskoa rakentamassa
taustaani, edessäni ruutupaperi.
Tuo ensimmäinen konkreettinen
suunnitelma piti sisällään mittoja, puutavaraa, materiaaleja, työkaluja ja hinta-arvioita. Samalla
härmistyivät suurpiirteisesti työn
vaiheet. Tiistaina tuleva Kadettitoverikunnan
puheenjohtaja
Severi Lepistö ja Kellarikadetti
veivät tuon ruutupaperin Kadettikoulun johtajalle, joka vinkkasi
heitä kääntymään Huolto-osaston puoleen.
Osasto oli tyytyväinen
remonttisuunnitelmaan ja lähetti delegaation tarkastamaan Kellarin tilat hetimmiten. Saimme
myöhemmin Huolto-osastolta
käyttöömme myös työkaluja,
joista tärkeimpänä esiin nousi
pöytäsirkkeli. Huolto-osaston
johtaja komentajakapteeni Juha
Kokkonen halusi nähdä jonkinlaisen tarkemman suunnitelman
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ilman mittakaava tosin, oli hänen ilmeensä korvaamaton.
Hän kuulemma odotti jotain tupakkiaskinkanteen
raapustettua töhryä. Hyvän
suunnittelun tuloksena saimme
Huolto-osaston täyden tuen ja
vihreän valon remontillemme.
Tukea tarvittiinkin, sillä sähkö- ja putkitöitä emme voineet
itse toteuttaa. Saimme paikalle
myös jätelavan, jonka tarve nousi
arvoon arvaamattomaan remontin edetessä. Alun perin suunnitelmissa ei ollut tarkoitus tulla
paljon jätettä, mutta yllätyksiin
oli varauduttu, ja niitä tulikin
vastaan jopa vatsankäänteitä aiheuttavalla tavalla. Lava tulikin
ääriään myöten täyteen kaikkea
mahdollista, ja jopa mahdotonta
materiaalia.
Aika-arvio
remontille oli yksi kalenterikuukausi.

Ensimmäisen viikon keskiviikkona oli Kellarin ahtaan ison
loossitilan
tuppeensahatusta
laudasta tehty väliseinä purettu,
baarin tiskin takana olleet kaapit kipattu jätelavalle ja kaikki
ylimääräinen materiaali siirretty
pois remontin tieltä. Torstai meni
siivoillessa ja äimistellessä sitä,
mitä kaikkea purun yhteydessä
paljastuikaan.
Paljastettakoon
sen verran, että puheenjohtajamme vaihtoi väriä vihreän kautta
valkoiseen. Huolto-osaston tuki
oli jälleen tarpeen, iso kiitos siitä, eikä siitä sitten sen enempää.
Perjantaina osasto rautakauppa
lähti hakemaan tarvittavan materiaalin Herttoniemen suunnalta.
Purun edetessä oli materiaalilistaan kertynyt lisää hankittavia
tarvikkeita, lähinnä puutavaraa ja
työkaluja. Kaupoille päästyämme
selvisi, että puutavaraa saisimme
vasta maanantaina. Kirstunvartija Severin kiristellessä hampai-

Kadettikellarin punainen matto sai kyytiä remontin aikana.

taan tutkaillessaan tuotteiden
hintoja, lapoimme kärryyn kaikkea ruuvista henkilösuojaimiin
ja led- nauhaan. Jos mitä ikinä
teettekin, ostakaa aina sinkilä ja
pari erikokoista tuurnaa. Talttasarja on myös hyvä olla. ”Ai
miks?” oli kirstunvartijan vastaus
hintalapun takaa. Ne kuitenkin
ostettiin ja niitä tarvittiin useasti.
Lopulta materiaalia kertyi kassahihnalle huomattava määrä, ja
myyjä tuskasteli maksutapamme
kanssa: Meillä oli niin sanotusti
piikki auki.
Perjantai- iltana ja yönä
oli sivuhuone jo lähes kertaalleen
maalattu, allaskaappi purettu ja
seinän laatoittaminen täydessä
vauhdissa. Kerrottakoon, että
seinästä löytyy idean isän, Joonaksen laatta allekirjoituksineen,
se ensimmäinen muurattu, vi-

sionäärille omistettu. Tämän
kunnianosoituksen hän vähintäänkin ansaitsee. Sunnuntaina
olivat seinät maalattu, baaritiskin seinä osittain laatoitettu ja
loputkin purkutyöt tehty. Maanantaina rautakaupassa myyjä
tervehti meitä ”Voi ei, taasko te!”
Voidaan siis todeta kadettien
jättävän lähtemättömän vaikutuksen. Puutavaran saamisen
jälkeen alkoivat loossit rakentua rivakasti ja lakan sutiminen
tuoppihyllyjen lautojen päälle
toimi kuin liukuhihnalla. Työ
eteni todella rivakasti, ja pieni
toivo eli, että saisimme Kellarin
auki jopa reilua viikkoa aiemmin
kuin suunniteltu. Remontista oli
kuultu muuallakin. Kuulimme
99. kurssilla liikkuvan huhun,
että Kellaria ollaan muuttamassa
diskoksi. Vähällä olikin vaihtaa

suunnitelmat lennosta radikaalisti toisiin. Valolattia, diskopallo
ja viuhtovat värilliset spottivalot
olisivat olleet tosi asia.

Viimeinen silaus
Jatkotutkinto- opiskelijat kärkkyivät Kellarin avaamista ja oma
kurssimme hinkui myös hanojen
ääreen. Töitä oli kuitenkin vielä.
Loossien rakentamisen jälkeen
oli laatoittamista jatkettava.
Suunnitelmista poiketen, myös
yksi loossin seinä päätettiin laatoittaa. Onneksi kirstunvartija
ei ollut mukana kaupassa hakemassa timanttilaikkaa laattojen
työstämiseen. Tärkeät eri kurssien muistoesineet oli tuotava
paikoilleen loosseihin, kilometri
mitä ihmeellisintä kaapelia
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kourutettiin, ja saman verran
putkimiehen teippiä poistettiin, valaisuratkaisut mietittiin
uusiksi monta kertaa sekä baarikaappien hyllyt rakennettiin
ja kiinnitettiin. Isoimpien töiden valmistuttua, kaikkea pientä puuhasteltavaa oli kuitenkin
sen verran paljon, että remontti
valmistui suunnitellusti, vaikka
alkuspurtti oli huima.
Yllätyksiäkin tuli. Baaritiski meni vaihtoon, sanottakoon että se oli nauttinut liikaa.
Pesukone jouduttiin vaihtamaan,
samoin kuin höyryllä toimiva
pakastinarkku. Puheenjohtajan
värin vaihdon syiden seurauksena tilaan tehtiin massiivinen
siivousoperaatio ammattilaisten
toimesta. Sähkötöitä tuli myös
lisää. Baarin hana uusittiin ja
tietty puhelinyhteys korjattiin.
Myös sivuhuoneen ja varaston
päädyn lattia menivät vaihtoon.
Myös yksi eversti seurueineen
ajettiin ”kelteisilleen” ulos vesisateeseen kesken saunan, kuten
koko 101. kurssi siinä samalla.
Tekijäkin tunnetaan, mutta jätettäköön mainitsematta. Ta-

rinan opetus, katsokaa missä
rälläköitte.

Työn sankarit
Olen jäävi kertomaan, miltä uusittu Kadettikellari näyttää -se
teidän täytyy tulla itse paikanpäälle toteamaan. Mutta sen voin
taata, että työtä on tehty laadusta
ja perinteistä tinkimättä. Tomun
alta kaivettiin esiin uusi, uljaampi, mutta edelleen vanhalle
Kellarille uskollinen illanviettopaikka. Kolme uutta loossia ovat
nimikoitu ovelta katsottuna vasemmalta oikealle, Ilmavoimat,
Maavoimat, Merivoimat. Ne
ovat kuitenkin kaikkien vapaasti
käytettävissä. Rajan henkilöstö
on edustettuna kaikissa näissä.
Logistiikkaa edustaa väli loossit – tiski – loossit, tiedätte varmaan, mitä tarkoitan.
Töitä
Kadettikellarin
eteen tehtiin joka ikinen päivä
kuukauden ajan ja melkein aina
yön pikkutunneille asti. Itse Kellari ei ollut kiinni kuin kolme
viikkoa. Ehdottomasti tärkeim-

pänä henkilönä uuden kellarin
kaivuussa, arkkitehtina ja rakennuttajana, toimi kadetti Joonas
Lounasaho. Hän todisti, että
ilma visiota, päämäärää, rohkeutta ja periksiantamattomuutta
ei saavuteta voittoa. Kirstunvartijana, diplomaattina ja sihteerinä toimi kadetti Severi Lepistö.
Ilman häntä, työ ei olisi saanut
täyttä tukea ja rahoitusta. Mestarina hääräsi allekirjoittanut,
apulaismestarina kadetti Tommi
Leirimaa, muurarina kunnostautui kadetti Joona Lindqvist,
timpurina kadetti Niko Lappalainen, AV- spesialistina kadetti Niklas Paasi ja yleismiehinä
kadetit Juuso Makkonen, Tapio
Hakaoja, Henri Ikonen, Jyrki
Eerola, Joni Lounasaho, Mikael
Niemelä, Jussi Laukkanen, Matias Lehto sekä Riku Manelius.
Työosastoon kuului myös muita
100. kadettikurssin vapaaehtoisia, jotka kävivät auttamassa
pienemmissä ja suuremmissakin
askareissa. Iso Kiitos kaikille
teille, jotka olette olleet mukana
tekemässä ja tukemassa uuden
Kellarin kaivuuta!

Kadettikellarin tarjontaa.
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kadettitoverikunnan puheenjohtaja

SANOISTA
TEKOIHIN
Kadetti Severi Lepistö, 100. kadettikurssi

Mennyt kesä oli kohdallani kiinnostavaa aikaa, sillä heinä- ja
elokuu sujuivat Karjalan Prikaatissa työharjoittelun haastamana.
Kuukaudet olivat lyhyen kouluurani toistaiseksi vaativimmat,
mutta samalla myös sen parasta antia. Positiivinen palaute ja
päällikön pitämä kehityskeskustelu antoivat hyvän vauhdin
kohti toista opiskeluvuotta ja
mieleen alkoi virrata ajatuksia
Kadettitoverikunnasta. Allekirjoittaneen paikka pöydän päässä
oli alustavasti äänestetty keväällä,
mutta syyskuussa häämöttänyt
vuosikokous voisi vielä muuttaa
kaiken. Tässä kuitenkin olen ja
kirjoitan – ajatuksia Kadettitoverikunnasta, tarinoita tulevasta.
Lähes jokaisessa puheenjohtajan
syyskirjoituksessa on aina mainittu kolme asiaa: syksy, saari
ja uudet simput. Mikäpä minä
olen tätä muuttamaan? Saari
oli edelleen paikallaan, syyskuu pyörähtänyt kalenteriin ja
simppuja lienee tulossa iso kasa.
Vuodesta toiseen puheenjohtajat
muistavat myös kertoa, miten
nuorempi kurssi tulee tottumaan
pitkiin päiviin, miten haastava
toinen vuosi on, miten lähestyvä väliarviointi painaa ja kuinka kaaderitkin ovat kadonneet
ympäri Suomea. Tällä kertaa
ajattelin skipata tuon osion ja
käyttää rajatun merkkimääräni
puhtaasti Kadettitoverikuntaan,
sen historiaan ja ajatuksiini tu-
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levaisuudesta. Ehkä toiveeni ja
päämääräni
konkretisoituvat
myös itselleni, kun ne lehden
kansien väliin painetaan.

Kadettitoverikunta
Kadettitoverikunnan perustamiskokouksessa vuonna 1925
todettiin, että moni asia kaipasi koulun sisällä korjaamista.
Tästä syystä perustettiin Kadettitoverikunta, jonka päällimmäisiksi tehtäviksi haluttiin
Kadettikoulun ja kadettien perinteiden vaaliminen, kurssien
välisen yhteishengen kehittäminen ja ylläpitäminen, jäsenistön
etujen valvominen, sekä vapaaajan toiminnan järjestäminen ja
organisointi. Vuosikymmenten
myllerryksissä Kadettitoverikunnan nimi on kertaalleen vaihtunut Kadettioppilaskunnaksi ja
taasen 2000-luvulla takaisin Kadettitoverikunnaksi.
Vuonna 2006 meidät
rekisteröitiin yhdistykseksi, jonka byrokraattisten koukeroiden
takia
”oppilaskunta”-nimestä
tuli luopua. Muutosten tuulissa saimme rinnallemme uuden,
etujen valvontaan erikoistuneen
sielunkumppanin – Kadettioppilaskunnan. Perustamiskokouksessa päätetyt tehtävät elävät
täysimittaisina edelleen, mutta
tänä päivänä niitä on vahtimassa
ja toteuttamassa kaksi organisaatiota: Kadettitoverikunta ja Ka-

dettioppilaskunta. Kärjistetysti
Toverikunnan tehtäviin kuuluu
vapaa-ajan toiminta, kurssien
yhteishenki ja perinteet kun taas
Oppilaskunta vastaa etujen valvonnasta. Käsi kädessä kuitenki
mennään ja pusketaan yhdessä
eteenpäin, päämääränä kadettien
hyvinvointi.

Nykyajan Toverikunta
Kadettitoverikunnan toimintaa
johtaa ja koordinoi hallitus apunaan kasa toimihenkilöitä. Tämän päivän Kadettitoverikunta
on monimuotoinen kokonaisuus,
joka pyrkii tuomaan tasapainon
opintojen rääkkäämään vaakaan.
Varjelemme suurella ylpeydellä
Olutkellariamme, jota juuri remontoimme syksyn alkajaisiksi.
Uusi syksy tuo mukanaan myös
vanhat perinteet ja tapahtumat,
joista mainintana esimerkiksi
Simppurastit, jonka työntämänä uudet kadettimme pääsevät
opiskelijaelämän makuun. Myöhemmin tulemme törmäämään
Puurojuhlaan,
Sarkajuhlaan,
Toukotanssiaisiin, Urheilupäivään ja lukuisiin muihin eeppisen mittaluokan ylittäviin
spektaakkeleihin.
Urheilu on kokonaisuutena tärkeä osa kadetin elämää
ja siihen rakoon pyrkii myös

Toverikunta iskemään. Tuemme, promoamme ja järjestämme
parhaamme mukaan erilaisia
urheilutapahtumia.
Nykyajan
sotilas on tinkimätön varusteistaan, joten Kadettitoverikunnan
hankintaosasto pyrkii tilaamaan
kenkiä, hanskoja, reppuja, takkeja... ihan mitä vain lain pykälä
antaa periksi ja tarpeeksi moni
haluaa ostaa. Hankinta onkin
nostanut päätään vuosi vuodelta enemmän ja on tätä nykyä
yksi Toverikunnan tärkeimpiä
elementtejä. Ja sinä, tätä tekstiä lukeva: kadessäsi (tai ehkä
pöydälläsi) on yksi Kadettitoverikunnan näkyvimpiä osioita,
Kalpa-lehti, jonka toimitusta
jatkamme yhä edelleen hamaan
tulevaisuuteen asti.

Minun
Kadettitoverikunta
Voinkohan edes otsikoida noin,
koska tämän organisaatio on
meille kaikille? Tämän viimeisen palstan pyhitän kuitenkin
lyhyesti omille ajatuksilleni Kadettitoverikunnasta ja tulevaisuudesta, sillä puheenjohtajan
ominaisuudessa kannan, ainakin
sisälläni, tietyn vastuun onnistumisestamme tai epäonnistumisestamme. Pesti on minulle uusi
ja tuntematon, valehtelisin jos
väittäisin, ettei se tuota stressiä.
Olenko toistaiseksi onnistunut
tarpeeksi hyvin, voisinko tehdä
jotain paremmin?
Laitoin syksyn aluksi hyvin yksinkertaisen päämäärän: vuoden
päästä haluan todeta itselleni,
että tein parhaani. Ensimmäiset
kuukaudet ovat menneet uuteen totuttelussa, toisen vuoden
opintoja ihmetellessä ja omia
ajatuksia järjestellessä. Nyt on
kuitenkin aika vaihtaa vaihdetta,
enää tekosyyksi ei käy ”Nokun
tämä on niin uusi asia..”. Haluni
oli tämän hallituskauden aikana

Severi Lepistö

panostaa vahvasti ulkosuhteisiin,
eli tuoda Kadettitoverikuntaamme saarelta ulos, solmia uusia
suhteita muihin opiskelijajärjetöihin ja tämän avulla antaa
kadeteille enemmän mahdollisuuksia osallistua tapahtumiin.
Pyrkimykseni Kadettitoverikunnan keulassa on parantaa mainettamme, tuoda meidät esille
yliopistona ja aktiivisena opiskelijajärjestönä.
Tarkoitus on myös koulun sisällä kehittää ja ylläpitää
suhteita henkilökuntaan, sillä todella suuri ja pyynteetön
apu tulee juuri sieltä. Koulu voi
parhaimmillaan olla suurin voimavaramme, joten siihen tulee
suhtautua oikealla asenteella.
Haluankin jo nyt ilmaista suuren
kiitokseni Maanpuolustuskorkeakoulun huolto- ja palvelusektorille, syksy olisi ollut
huomattavasti haastavampi ilman teitä. Olen onnekas myös
toisaalla: hallitukseni ja toimihenkilöni ovat motivoituneita,
oma-alotteisia ja aktiivisia – parhaita mahdollisia.
Minun, hallituksen tai
toimihenkilöiden voimat eivät
yksin riitä kaikkiin visioihin ja
ajatuksiin. Kadettitoverikunta on
kadetteja varten, sitä pyörittävät
kadetit ja sen toiminnasta nauttivat kadetit. Hallitus ei ole yhtää
mitään ilman jäsenistöä, joka luo
meille päämäärän ja tavoitteen.
Tällä haluan velvoittaa myös jäsenistön toimintaan mukaan: olkaa aktiivisia, antakaa palautetta
ja ottakaa kaikki ilo irti opiskelijaelämästänne. Rakentakaamme
yhdessä tätä, jo lähes sata vuotta
vanhaa organisaatiota, joka on
ylpeytemme aihe. Jos me emme
sitä tee, ei tee kukaan muukaan.
Nyt minun on kuitenkin aika
siirtyä sanoista tekoihin. Hyvää
alkavaa talvea jokaiselle, toivottavasti lumi saapuu ennen joulua.
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Oppilaskunnan puheenjohtaja

HILJAISTA TYÖTÄ
TAKA-ALALLA
Yliluutnantti Ilkka Soininen, MPKK:n Oppilaskunnan puheenjohtaja, SM4-kurssi

Oppilaskunnan kuudes toimintavuosi on alkanut melkoisen
hektisissä merkeissä. MPKK:lla
tapahtuu paljon ja samalla PVuudistuksen mylläys on saavuttamassa kulminaatiopisteensä.
Tämän lisäksi saarella on tupa
täynnä ja meitä tutkinto-opiskelijoita on kolmella eri tutkintotasolla yhteensä noin 800.
Oppilaskunnassa on viimeisen
vuoden aikana löydetty ne toimintatapamallit, joilla opiskelijan ääni saadaan kuuluviin
oikeassa paikassa, ja mikä tärkeintä, oikeaan aikaan. Opiskelijan näkemys on äärimmäisen
tärkeä kun korkeakoulua ajetaan
kohti uuttaa aikaa ja 2016 tapahtuvaa auditointia.
Puheenjohtajan on helppo puhua siitä kuinka paljon me
pääsemme asioihin vaikuttamaan, harmittavaa kuitenkin on,
että ne asiat eivät juuri opiskelijoille näyttäydy. Varsinkin useamman vuoden näitä eri sävyissä
värjättyjä vaatteita käyttäneet
tietävät jo, että ”stiga” kääntyy
hitaasti. Harmittavan usein kuulee kommentin, että ei kannata
tuhlata aikaa kun eivät muutokset kuitenkaan meitä auta. Itse
uskon vakaasti, että järjestelmä,
laitos ja puolustusvoimat kehittyvät ja asiat menevät eteenpäin.
Ja kyllähän ne nyt alkunsa saavat
muutokset ehtivät vaikuttaa viimeistään kun meistä itse kukin
palaa sille seuraavalle kurssille
tähän samaan taloon.
Mitä Oppilaskunta sitten on tehnyt ja tekee? Syksyllä
järjestettiin kokonaismaanpuolustus seminaari, johon kutsut-
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tiin sidosryhmiä myös saaren
ulkopuolelta. Ikävä kyllä tiedottaminen koulun sisällä epäonnistui ja omaa jäsenistöämme oli
läsnä kovin vähän.

Tahti kiihtyy kohti
vuoden vaihdetta
Yhteistyö OAO:n kanssa sujuu
todella hyvin, ja onkin jo sovittu,
että oppilaskunta on antamassa
lausuntonsa muun muassa laadinnassa oleviin ohjeisiin poissaolojen korvaamisesta, opintojen
kuormittavuudesta ja laajempaan
opetussuunnitelmatyöhön.
Toiminnan tahti vain
kiihtyy kohti vuoden vaihdetta.
PV-uudistus tuo tullessaan tarpeen uudistaa valtaosan korkeakoulun hallinnollisista ohjeista
ja siihen liittyen meillä on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi
siihen, missä toimielimissä haluamme jatkossa yhteisiin asioihimme vaikuttaa.
Juuri nyt olemme laatimassa lausuntoja niin MPKK:n
kirjaston palveluista kuin opiskelutapojen määritelmistä. Ja
tietohallintoalan puoleen on
avattu keskusteluyhteys sekä
FUNET-verkon kehittämiseksi,
että tietoturvaohjeen päivityksestä lausumiseksi.

Sääntöuudistustyö
käynnissä
Alkavan talven suurin ponnistus on varmasti oppilaskunnan
sääntöuudistustyö, jonka tavoitteena on, että me voimme myös

Ilkka Soininen

lukuvuodella 2015-2016 palvella
niin jäsenistöämme kuin korkeakoulua osana tiedeyhteisöä.
Olemme
avanneet
moodleen työtilan ”Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijat”.
Kevään aikana siitä on tarkoitus
tehdä oppilaskunnan päätiedotuskanava, mikä mahdollistaa
tehokkaamman tiedon jakamisen siitä mitä on tapahtunut ja
tapahtumassa. Lisäksi sitä kautta
voimme laajemmin kartuttaa jäsenistömme mielipiteitä yhteisistä asioista.
Ja miksei sinne voisi
tuoda myös ennakkotapauksia
erinäisistä opiskelijoiden etuihin
ja arkeen kuuluvista asioista, ettei jokaisen tarvitse kaikkea itse
kokea ja selvittää.
Tässä vaiheessa haluan
muistuttaa kaikkia opiskelijoita siitä, että Te olette valinneet
meidät oppilaskunnan luottamustehtäviin, joten me olemme
olemassa Teitä varten.

Kadetteja ovat tukeneet:
Lakiasiaintoimisto Rauno Paakkinen Oy
Lentokonetehdas Aviarte Oy
Mediviisari Oy
Suomen Massalattiat Oy
Suomenselän Jauhemaalaus Oy
Tark-Por Oy

Suurkiitos kaikille tukijoille!

Ilmoita Kalpassa!
Koko:				 Hinnat:
2/1

420 x 297		

2100 / 3900 / 4700

1/1

210 x 297		

1200 / 2000 / 2400

1/2

190 x 133		

600

/ 1000 / 1200

1/4

90 x 133 tai 190 x 61

300

/ 500

/ 600

1/8

90 x 61			

150

/ 250

/ 300

Rivi

12 pt			

50

/ 90

/ 120

30

/ 60

/ 90

Tuki-ilmoitus (yksityiset,

Koko sivu

1/2 sivu

12 pt)

Julkaisut vuonna 2015:
Nro.

Julkaistaan

Dig.Aineisto

1/15
2/15
3/15

27.3.2015
21.8.2015
4.12.2015

28.2.2015
24.7.2015
6.11.2015

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä
Kalpa-lehden myyntipäällikköön:
Kadetti Niko Pyykkö
P. +358 44 356 4080:
kalpa@kadettitoverikunta.fi

1/4 sivu

1/4 sivu

1/8 sivu

Kadettivääpeli

Muutoksen pysyvyydestä ja uuden
oppimisesta – ajatuksia kadetin opintiestä
Kadettivääpeli Perttu Piispa, 99. kadettikurssi

Uusi vuosi ja uudet kujeet. Kuulostaa kliseiseltä, mutta niin se
vaan on. Vai onko? Lukuvuosi
2014 – 2015 on tuonut ja tuo tullessaan paljon uutta meille kaikille – simpuille, keskosille sekä
arvon kaadereille ja vanhuksille.
Kadetin värikäs arki ja vuosittain muuttuva asema saivat minut pohtimaan kadetin taivalta
opinahjossamme. Tarkoitukseni
ei ole osoittaa, kuinka paljon tämän koulun arjesta tiedän, vaan
yhtäältä herättää ajatuksia ja toisaalta pyrkiä rohkaisemaan lukijoita päivittäisessä pyörityksessä.

Usvan seassa moni asia
näyttää erilaiselta
Simput. Alkuhämmennys lienee jo vähitellen takanapäin ja
Kadettikoulun arki alkaa käydä
tutuksi. Arjen helppoudesta tuskin voidaan kuitenkaan puhua.
Ajoittain jopa tukossa oleva tulostin saattaa tuntua suurimmalta vastukselta, kun tehtävien
palautusajankohdat lähestyvät.
Muistan oman ajankäyttöni tuntuneen aikoinaan tehottomalta,
kun yksinkertaisiinkin asioihin
tuhlaantui todella paljon aikaa. Ja
kaikki tämä yksinkertaisesti sen
vuoksi, että tehokkuuteen oppi
uusissa tai unholassa olleissa asioissa vain erilaisia toimintatapamalleja kokeilemalla. Kannatti
kuitenkin kokeilla. Kärsivällisyys
raskaalta tuntuvana vuotena palvelee tulevaa, tulette huomaamaan sen.
Kärsivällisyyteen ja pit-
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Kadettivääpeli Perttu Piispa. Kuva: Pasi Väätäinen

käjänteisyyteen liittyy osaltaan
myös asia, johon haluan ajatuksianne jo suunnata. Ei aikaakaan, kun olette jo antamassa
kadettilupausta. Kehotan teitä
miettimään hyvissä ajoin ennen
lupauksen antamista sen sanojen
todellista merkitystä. Kadettilupauksen antamisen ei kuulu tapahtua esimiehen käskystä, vaan
omasta vapaasta tahdosta elää
antamansa lupauksen mukaisesti.

Vastuun pitää hieman
painaa – myös itsestä
Keskoset. Yhden yön ihmeen
myötä oppipojista tuli kaadereiden ja vanhusten kisällejä ja
simppujen mestareita. Oppi ei
kuitenkaan ole karttunut yhdessä
yössä, vaan sitä on kerätty vuosi.
Kokemuksen pitää nyt puhua.
Oman kokemukseni mukaan
keskosten rooli oli myös simpun

näkökulmasta äärimmäisen tärkeä.
Kasvatustehtävän ohessa myös vastuu itsestä ja omasta kurssista korostuu toisena
vuonna. Kokemus ei saisi tehdä
huolettomaksi. Minulla on vielä
tuoreessa muistissa toisen vuoden vapaampi opiskelurytmi.
Yllättäen vapaus voi tehdä opiskelusta jopa haastavampaa. On
vaan niin helppoa sysätä tehtävien tekoa eteenpäin. Kärjistäen:
Tulostimesta saa kyllä jo tukoksen pois, mutta jonkun pitäisi
tuottaa se tulostettava materiaali.
Itsekuri ja ajankäytön suunnittelu korostuvat. Kohta se kandikin
on jo tehtävä.

Viimeistä viedään, mutta ei tämä vielä ohi ole…
Arvon herrat ja rouvat kaaderit ja vanhukset, kurssitoverit.
Kandi, kandi, kandi… Joku sii-

tä jaksaa aina muistuttaa. Tällä
kertaa muistuttaja vaan kahlaa
kanssanne läpi samaa kaskea.
Lopputuloksenhan pitäisi olla
selvä (eikä suinkaan minun
muistutukseni takia) – elokuun
2015 lopussa kaikki valmistuvat
ja pääsevät tekemään sitä, minkä
vuoksi koulua on käyty.
Kandin lisäksi on kuitenkin myös muuta mietittävää.
Meille koulun arjen ei pitäisi enää tuoda yllätyksiä – siinä
olemme kenties mestarin asemassa. Mutta toisaalta oppipojan saappaissa olemme edelleen
opintiellämme. Sen minkä nyt
taakseen jättää, löytää välittömästi edestään työelämässä. Se
lienee realisoitunut kaikille, eikä

motivaatiopuheita näin ollen
tarvita. Muistakaamme kuitenkin myös nauttia viimeisestä
vuodestamme kadetteina!

Opintien tähänastinen
yhteenveto
Joku voisi suoraviivaisesti todeta, että nykyisen kadettivääpelin
mielestä koulusta selviää, kunhan
vain tulostimeen on käyttöohje
ja joku tekee tarvittavat tehtävät
ja kandidaatintutkielman. Onko
selviäminen kuitenkaan niin sanotusti tavoiteltava loppuasetelma, ja kukahan se kuuluisa joku
onkaan? Tiedän, että erityisesti
arvon kaaderit ja vanhukset tietävät, mitä minä asiasta ajattelen,

mutta uskon myös nuorempien
ymmärtävän ajatusteni juoksua. Toivon, että tuo ”juoksu” sai
teidät uhraamaan ajatuksia niin
nykyhetkelle kuin tulevaisuudellekin. Täytyy muistaa ettemme
kuitenkaan ole, kukin tahoillamme, ylivoimaisten asioiden
äärellä.
Monia teistä olen jo tämän lukuvuoden aikana ehtinyt
nähdä, mutta liian monia, varsinkin kunnioitetuista kaadereista
ja vanhuksista, on vielä näkemättä. Onneksi asia korjaantuu pian!
Koettakaahan jaksaa ja nähdään
Puurojuhlassa!
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Jääkäriliikkeen perustamisesta 100 vuotta

VUOSISATAINEN
JÄÄKÄRILIIKE

Wanha kaaderi, kadettialikersantti Tommi Sutela, 100. kadettikurssi

Marraskuuun 20. päivänä 1914
Pohjalaisen osakunnan talon
kassahuoneelle Helsingissä kokoontui joukko huolestuneita
miehiä. Ylioppilaiden ja akateemisen tutkinnon jo suorittaneiden nuorten miesten mieliä
vaivasi tieto uudesta venäläistämisohjelmasta. Uuden venäläistämisohjelman myötä Suomi
olisi menettänyt loputkin vähäisestä autonomisesta asemastaan.
Kokoontunut joukko järjestyi,
teki päätöksen pyrkiä aseelliseen
irtautumiseen Venäjän keisarikunnasta, ja päätti hankkia tulevaa itsenäisyystaistelua varten
sotilaskoulutusta ja aseita. Tunnusteluja suoritettiin maailmansodasta irti olleisiin Ruotsiin ja
Tanskaan mutta kieltävän vastauksen jälkeen ainoaksi mahdollisuudeksi jäi yhteistyö Venäjän
vihollisen Saksan keisarikunnan
kanssa.
Saksa lupautui kouluttamaan pienen joukon aktivisteja sotilaskurssilla, jota
salaamistarkoituksessa kutsuttiin
partiolaiskurssiksi. Lähtijöiden
värväyksen, joka suoritettiin
sotilashallinnon alaisessa Suomessa salassa, jälkeen etujoukko
saapui Saksaan Lockstedtiin.
Värväystä jatkettiin ja erilaisten
vaiheiden jälkeen toukokuussa 1916 koossa oli jo noin 1500
miehen sotajoukko. Jääkäreiden
sotavalmiista joukosta perustettiin Kuninkaallisen Preussin
Jääkäripataljoona 27, pataljoona
sai sotakokemusta itärintamalla
kesäkuusta 1916 maaliskuuhun
1917.
Rintamapalveluksen ja
sotakokemuksen jälkeen jääkärit
saivat jatkokoulutusta Saksassa
ja alkoivat valmistautua tulevaan itsenäisyystaisteluun Suo-
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Kuvat: Jääkäripataljoona 27:n perinneyhdistys ry

messa. Jääkärit allekirjoittivat
sitoumuksen palvella itsenäisen
Suomen asevoimissa vähintään
vuoden ajan ja saivat helmikuussa 1918 suomalaiset sotilasarvot. Jääkäreiden pääjoukko
saapui Vaasaan 25.2.1918. Jääkärit muodostivat Vapaussotaa
käyvän valkoisen Suomen asevoimien rungon, sotakokemusta
saaneet aliupseerin ja upseerin
tehtävissä palvelleet jääkärit johtivat ja kouluttivat kokemattomista kansalaisista Vapaussodan
voittoisan armeijan.
Vapaussodan jälkeen osa
jääkäreistä jäi Puolustuslaitoksen
palvelukseen ja alkoi kehittää
vähäisillä resursseilla toimin-

taa ja menetelmiä. Lähtökohdat
koulutuksen ja taktiikan kehittämiseen olivat erinomaiset; jääkäreiden ydinjoukko oli saanut
ajankohtaan nähden modernia
ja sodan oloissa testattua koulutusta ja siihen yhdistettävää
taistelukokemusta Saksassa lähes
kolmen vuoden ajan. Sotakokemus lisääntyi vielä Vapaussodan taisteluissa. Itsenäistyneen
Suomen asevoimien henkilöstötilanne oli erittäin vajavainen.
Jääkäreitä lukuun ottamatta, asevoimissa palvelevien sotilaiden
koulutustausta oli heterogeeninen; Tsaarin armeijassa palvelleiden upseerien ja autonomian
aikana sotilaskoulutuksen Suo-

Kalpa-lehdessä 30 vuotta sitten
messa saaneiden henkilöiden
koulutusta voitiin pitää doktrinaalisesti vanhentuneena sekä
Suomen oloihin epäsopivana.
Jääkärit sen sijaan olivat saaneet
yksilöllistä, sodankäynnin viimeisiä taisteluteknisiä suuntauksia seuranneita oppeja, kuten
iskuosastokoulutusta, konekiväärikoulutusta sekä pioneeri- ja
räjäytysalan erikoiskursseja.

Vastuuta
Puolustuslaitoksesta
Jääkärit kantoivat vastuuta Puolustuslaitoksen perustamisessa ja
doktriinien reformaatiossa sotien välisenä aikana, toimivat sotilasopetuslaitoksissa opettajina ja
kurssien johtajina sekä suorittivat ylempiä upseerin tutkintoja.
Talvi- ja Jatkosodan aikana tärkeimpiä komentaja- ja esikuntatehtävät täytettiin jääkäreillä.
Jääkärien
toiminnan
kantavana ajatuksena oli itsenäisyyden ja kansan elinmahdollisuuksien
turvaaminen
hankkimalla kattava ja nykyaikainen
sotilaskoulutus.
Lähtö vallanpitäjän, Venäjän
keisarikunnan, kannalta ajatellen maanpetokselliseen toimintaan mukaan ja matkustaminen
epävarmoissa oloissa toiseen
sotaa käyvään maahan saamaan
sotilaskoulutusta sekä valmistautuminen
tuntemattomassa
tulevaisuudessa käytävään itsenäistymistaisteluun vaati poikkeuksellisia
luonteenpiirteitä
lähtijöiltä.
Henkilökohtainen rohkeus, epävarmuuden sietäminen,
toimintakyky vaativissa tilanteissa sekä luottamus johtajiin
ovat nykypäivänäkin arvostettuja piirteitä yksilössä. Näiden
jääkäreiden keskuudessa vallinneiden ominaisuuksien tulee näkyä edelleen itsenäisen Suomen
Puolustusvoimissa annettavassa
koulutuksessa ja kasvatuksessa
kaikilla aloilla.

Tulopuhuttelu (eräs monista)
Kalpa-lehti 6.9.1985

Nuorin kurssi seisoo kolmirivissä käytävällä. Vihdoin he ovat
saapuneet, vanhempien kurssien
kauan odottamat simput. – Käytiin seuraavanlainen vuoropuhelu(?).
”Asento… lepo, asento,
ÄLKÄÄ PYÖRIKÖ, lepo. Motivoimme teidät. Te olette Suomen
nuorison parhaimmistoa, seuraavat kaksi vuotta. Täällä tulette…
SUU KIINNI KUN PULISETTE… tulette saamaan aika monipuolisen koulutuksen, opitte
mm. konttaamaan vuodenajasta
ja säästä riippumatta, tätä taitoa
pystytte hyödyntämään palatessanne kaupungilta tai kerholta.
Opiskelussa teillä tulee olemaan niin kiire, että
ette ehdi sanomaan kissaakaan
kuin pitkähäntäluikeroksi. Tulette… KÄDET NYRKKIIN
JA
HOUSUNSAUMALLE.
NISKA HOUSUNKAULUKSEEN… tulette suorittamaan
kasvatustieteen ja valtio-opin
improbatur-kurssin, akrobatia ja
notkeuskurssin, jotka johtaa Å
Blomqvist, äksiisikoulutuksessa
suoritatte laudatur-arvosanan.
Tämä on miesten koulu, eikä kaadereilla ja keskosilla ole äitiä siivoamassa
täällä… mutta te olette…
jaan siivousalueet. Tervehtimisestä sen verran, että… TE
SIELLÄ, KIRJOITATTE HUOMISAAMUKSI 1000 SANAN
SELVITYKSEN
AIHEESTA
SOTILAAN
HUOJUMINEN
RIVISSÄ JA SEN VAIKUTUS
ARMEIJAKUNNAN LÄHTÖVALMIUTEEN JA LIIKEKANNALLEPANOVALMIUTEEN
ALUEELLISESSA PUOLUSTUSJÄRJESTELMÄSSÄ…
niin, tervehtiminen ei ole siviilimäisen luontevaa vaan se on
ohjelmanumero, jonka jokainen
opettelee. Kumarruksen tulee

olla sellainen, että selkäranka
vääntyy mutkille alhaalta lukien kolmannen ja neljännen
välilevyn kohdalta siten, että kumarruksesta muodostuu jäykkä
niksahdus. WC:ssä suoritetaan
meneillään oleva toimenpide
järkähtämättä loppuun, jonka
jälkeen tervehditään em. ohjeiden mukaan.
Talven mittaan teille tulee mahdollisuus sivuta ainetta
nimeltä taistelukoulutus ja sen
ohella tarjoutuu tilaisuus sovittaa yllenne ns. taisteluvyötä,
tämän ns. taistelukoulutuksen
aikana teille järjestetään myös
opastettuja retkiä saarelle. Käyttäkää tilaisuutta hyväksi. Miettikää siinä samalla, voinko pitää
harjoituksia täällä, niitähän mahdollisesti saattaa esiintyä.
Olkaa ylpeitä itsestänne. Olette käyneet läpi tarkan
seulan, olihan hakijoita sentään
139. Niin, mainittakoon tässä
yhteydessä, että kurssinjohtaja on jakanut valmiiksi täytetyt
eroanomukset tupiinne. Siis vielä kerran, omasta ja muiden
vanhempien kadettien puolesta
tervetuloa taloon.”
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Olutkellari
Olutkellari on tarkoitettu kaikille Maanpuolustuskorkeakoulun opiskelijoille aina simpusta kenraaliin. 40 vuotta sitten
perustettu Olutkellari on osa
Kadettitoverikunta ry:tä. Olutkellari toimii erilaisten tapahtumien aktiivisena järjestäjänä,
ja se on aina ollut tärkeä osa kadettien kotitukikohtaa. Nykyään vierainamme ovat kadettien
lisäksi myös muut opiskelijat ja
tutkintojen suorittajat. Olette
kaikki lämpimästi tervetulleita
viihtymään Olutkellarille.

AUKIOLOAJAT
MA 18.00-22.30
TI 18.00-22.30
KE 18.00-00.30
TO 18.00-22.30
Kellarikadetti Taneli Malinen
Kellarikisälli Janne Ovaskainen

Myyntiartikkelit
Hankintapäällikkö tiedottaa

Myyntikaapissa (Auditoriotalon Sotilaskoti):
FP Protect -hanskat

Useita eri malleja ja kokoja!

Bollé -aurinkolasit

Liittymällä hankintalistalle pääset mukaan Kadettitoverikunnan
kimppatilauksiin. Kimppatilauksia tehdään edullisin hinnoin mm.
urheilu- ja retkeilytarvikkeista sekä taktisista varusteista. Hankintalista on tarkoitettukadeteille ja jo valmistuneille kadettiupseereille.
Mikäli upseeriksi valmistunut haluaa pysyä hankintojen piirissä, hänen tulee liittyä ns. hankintalistalle, joka on sähköpostilista
valmistuneille upseereille. Kyseistä listaa ei kerätä automaattisesti
kurssin valmistuessa, vaan sinne tulee liittyä erikseen. Listalle liitytään lähettämällä Konemestarille (mestari@kadettitoverikunta.fi)
sähköposti, josta ilmenevät seuraavat tiedot:
•
•
•
•

Koko nimi
Kurssi / joukkoyksikkö
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite, joka liitetään listalle

Myyntikaappi

Useita eri malleja!
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Kadettitoverikunnan myyntikaappi sijaitsee Auditoriotalon sotkussa. Kaapista löydät esim. FP-hanskoja, Bolle- ja ESS-laseja sekä
vihreitä, teknisiä brittiläisiä t-paitoja. Kaappi palvelee sotkun ollessa
auki.

